
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELABORAÇÃO: 

 

JUNHO DE 2022 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 2 

 

APRESENTAÇÃO 

A Avaliação Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste – AIBH do rio Itajaí 

do Oeste foi desenvolvida em atendimento ao Termo de Referência aprovado pelo Instituto 

do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina – IMA, por meio da Informação Técnica n° 

12/2022/IMA/GELOP, cuja estrutura básica está fundamentada no Decreto Estadual nº 

365/2015. 

O presente estudo se deve a uma ação judicial (Nº 000547-06.2008.8.24.0070/SC), a 

qual tornou obrigatória a apresentação da AIBH junto ao órgão ambiental. Ademais, os 

empreendimentos estudados nessa AIBH não se enquadram na exigência da Lei Estadual nº 

14.652/2009 e no Decreto Estadual nº 365/2015, pois nenhum deles tem área desmatada de 

vegetação nativa em estágio avançado superior a 100 hectares ou reservatório com área 

alagada superior a 200 hectares (artigo 2º alíneas I e II da Lei Estadual nº 14652/2009).  

A Avaliação Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste visa a avaliação 

dos efeitos socioambientais sinérgicos e cumulativos causados pelo conjunto dos 

empreendimentos hidrelétricos previstos no curso fluvial em análise. 

Dessa maneira, a AIBH representa um instrumento técnico-científico de planejamento 

e integração socioambiental do setor energético no estado de Santa Catarina, promovendo a 

articulação do processo de licenciamento ambiental e gestão dos recursos hídricos nos 

horizontes de curto, médio e longo prazo. 

Visando atender às orientações metodológicas contida no Termo de Referência, este 

documento foi desenvolvido nas seguintes etapas: Caracterização Ambiental da Bacia 

Hidrográfica; Avaliação Ambiental Distribuída e Análise dos Conflitos Atuais; Modelagem 

Ambiental; Avaliação Ambiental Integrada, Análise dos Conflitos Futuros; Diretrizes e 

Recomendações.  Conforme apresentado a seguir, a AIBH do Rio Itajaí do Oeste foi 

estruturada da seguinte forma:  

Capítulos 1 e 2 – Apresentação dos Empreendedores, Consultorias e Equipe Técnica; 

Capítulo 3 – Objetivos; 

Capítulo 4 – Delimitação da área de estudo; 

Capítulo 5 – Cenário Institucional; 

Capítulo 6 – Caracterização dos Aproveitamentos Hidrelétricos; 

Capítulo 7 – Caracterização Ambiental da Bacia; 
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Capítulo 8 – Avaliação Ambiental Distribuída e os Conflitos Atuais; 

Capítulo 9 – Modelagem Ambiental; 

Capítulo 10 – Avaliação Ambiental Integrada e os Conflitos Futuros; 

Capítulo 11 – Diretrizes e Recomendações; 

Capítulo 12 – Considerações Finais.  
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AID  Área de Influência Direta 

AII  Área de Influência Indireta 

ANA  Agência Nacional de Águas 

ANEEL  Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANM Agência Nacional de Mineração 

AP  Antes do Presente 

APP Área de Preservação Permanente 

APDH Avaliação Preliminar de Disponibilidade Hídrica 

BDIA Banco de Dados de Informações Ambientais 

CANIE Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas 

CAR Cadastro Ambiental Rural 

CASAN Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 

CELESC Centrais Elétricas de Santa Catarina 

CGH Central Geradora Hidrelétrica 

CIDASC  Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina 

CMMA Conselho Municipal de Meio Ambiente 

COBRADE Classificação e Codificação Brasileira de Desastres 

CONSEMA Conselho Estadual do Meio Ambiente 

COM  Custo Marginal de Operação 

CNES Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

CNPJ  Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

CNSA Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONSEMA  Conselho Estadual do Meio Ambiente 

CNUC Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

CPUE  Captura Por Unidade de Esforço 

CRBio  Conselho Regional de Biologia 

CPRM  Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

DAP Diâmetro na Altura do Peito 
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DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral 

DBO Demanda Biológica de Oxigênio 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EAS  Estudo Ambiental Simplificado 

EIA  Estudo de Impacto Ambiental 

EL Elevação 

EOL Central Geradora Eólica 

EPAGRI Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

EPE  Empresa de Pesquisa Energética 

FAPESC Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 

FCC Fundação Catarinense de Cultura 

FECAM  Federação Catarinense de Municípios 

FED Floresta Estacional Decidual 

FO Frequência de Ocorrência 

FOD Floresta Ombrófila Densa 

FOM Floresta Ombrófila Mista 

FUNAI  Fundação Nacional do Índio 

IBF Instituto Brasileiro de Florestas 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMBIO Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IMA Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina 

INMET Instituto Nacional de Meteorologia 

IN  Instrução Normativa 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional 

IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

LAI Licença Ambiental de Instalação 

LAO Licença Ambiental de Operação 

LAP Licença Ambiental Prévia 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MME Ministério de Minas e Energia 

NBR  Norma Brasileira Regulamentadora 

OMM  Organização Meteorológica Mundial 
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PAC Programa de Aceleração do Crescimento 

PCH Pequenas Centrais Hidrelétricas 

PIB  Produto Interno Bruto 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

RH Região Hidrográfica 

RIMA Relatório de Impacto Ambiental 

RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural 

SANTUR Santa Catarina Turismo 

SDE Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SIAGAS Sistema de Informações de Águas Subterrâneas 

SIGEL  Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico 

SINIMA  Sistema Nacional de Informação do Meio Ambiente 

TI  Terras Indígenas 

TR Termo de Referência 

TVR Trecho de Vazão Reduzida 

UC  Unidade de Conservação 

UHE  Usinas Hidrelétricas 

UTE  Usina Termoelétrica 

UTI  Unidade de Terapia Intensiva 

UTM  Universal Transversa de Mercator 
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LISTA DE SÍMBOLOS 

 

GW Gigawatts 

ha Hectares 

MW Megawatts 

Mg/L Miligramas por litro 

mm Milimetros 

m³ metros cúbicos 

m³/s Metros cúbicos por segundo 

m³/h Metros cúbicos por hora 

% Porcentagem 

KW/h Quilowatt hora 

kg Quilograma 

km² Quilômetro quadrado 

R$ Real 

Ton Toneladas 
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1. EMPREENDEDOR E CONSULTOR 

1.1. EMPREENDEDOR 

Razão Social: Heidrich & Heidrich Ltda 

CNPJ/MF: 00.690.006/0001-38 

 

Endereço: Estrada Tifa Berlanda, s/n, bairro distrito, 

Passo Manso, Taió/SC. 

CEP: 89.190-000 

Contato: José Nasatto 

Fone: (47) 9 8822-1110 

e-mail: nasatto@hge.net.br 

 

 

1.2. CONSULTOR 

Razão Social: ENGERA – ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

AMBIENTAIS LTDA. 

CNPJ/MF: 07.124.818/0001-65 

 

Endereço: Av. Desembargador Vitor Lima, 260, sala 

703, Edifício Madison Center, Florianópolis/SC 

CEP: 88.040-400 

Contato: Edney Rodrigues de Farias  

Fone: (48) 3389-2007 

e-mail: edney@engera.com.br  
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2. EQUIPE TÉCNICA 

2.1. COORDENAÇÃO GERAL 

 

2.2. MEMBROS DA EQUIPE 

Nome 
Formação e 

função 

Registro 
no 

conselho 
de classe 

RCT/IBAMA Assinatura 

Ademir Reis 

Biólogo, Dr. 
Botânica e 
Ecologia de 

Reófitas 

CRBio: 
28420/03 -D 

543.538 

 

Alessandher 
Piva 

Biólogo – 
Herpetofauna 

CRBio 
081479/03-D 

2.604.521 
 

Camila 
Ribeiro de 

Moraes 

Bióloga – 
Mastofauna 

CRBio 
088730/03 

6.044.494 

 

Cassio 
Daltrini Neto 

Biólogo – Flora 
CRBio 

075497/03-D 
5.456.154 

 

Douglas 
Meyer 

Biólogo – 
Avifauna 

CRBio 
75415/03-D 

5.458.536 

 

Fernando 
Taufik Name 

Biólogo – Flora 
CRBio 

088953/03-D 
7.335.715 

 
Guilherme 

de 
Domenico 

Biólogo Mestre 
- Fauna 

CRBio 
101967/03D 

7.565.689 
 

Roger 
Henrique 

Dalcin 

Mestre em 
Zoologia - 
Ictiofauna 

CRBio 
108185/07-D 

6.429.014 

 

Lara Piluski 
Santini 

Eng. Sanitarista 
e Ambiental – 
Meio físico e 
modelagem 
ambiental 

CREA/SC 
173470-4 

7.657.428 

 

Nome Formação 
Registro no 
conselho de 

classe 
RCT/IBAMA Assinatura 

Edney 
Rodrigues 
de Farias 

Eng. Civil 
CREA/SC 
48334-4 

79.936 

 
Fabiana 
Heidrich 
Amorim 

Bióloga 
Mestre 

CRBio 
41786/03D 

571.857 
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Nome 
Formação e 

função 

Registro 
no 

conselho 
de classe 

RCT/IBAMA Assinatura 

Júlia Mella 
Massing  

Eng. Sanitarista 
e Ambiental – 
Modelagem 
Ambiental 

CREA/SC 
183374-3 

7.557.334 

 

Rodrigo 
Mendes 
Macuco 

Eng. Sanitarista 
e Ambiental – 

Meio físico 

CREA/SC 
182884-7 

7.921.096 

 

Marianna 
Tiemi 

Harakawa 

Geógrafa – 
Socioeconomia, 
mapeamento e 

análise 
multicritério 

CREA/SC 
96661-6 

7.561.738 

 

Felipe 
Amorim 

Eng. Civil 
CREA/SC 
179075-9 

- 

 
Lucas de 
Camargo 

Neves Stella 

Estagiário em 
Geografia 

- -  

Ester Izabel 
dos Santos 

Assistente 
Administrativa 

- - 
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3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL  

Diagnosticar a condição atual da Bacia do rio Itajaí do Oeste, seus usos, 

potencialidades e conflitos, bem como, confrontar o cenário atual com cenários futuros, 

considerando o aproveitamento energético no rio. 

3.2. ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar os usos atuais do solo e dos recursos hídricos na área em estudo. 

• Avaliar os efeitos dos empreendimentos planejados na bacia em cenários de curto, 

médio e longo prazo. 

• Estabelecer diretrizes para o planejamento do uso do solo e para os usos múltiplos 

dos recursos hídricos da bacia.  

• Definir indicadores de qualidade ambiental. 

• Subsidiar a tomada de decisão quanto aos processos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos no trecho da bacia hidrográfica em análise. 

• Gerar uma base de dados especializada em um Sistema de Informações Geográficas, 

o qual disponibilizará os resultados dos monitoramentos ambientais atualmente em 

operação.  
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4. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo compreende a bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste em sua 

totalidade. A Bacia se localiza no estado de Santa Catarina e compreende os municípios de 

Rio do Campo, Salete, Taió, Mirim Doce, Rio do Oeste, Laurentino, Pouso Redondo, 

Laurentino, Trombudo Central, Braço do Trombudo, Agronômica e Agrolândia.  

No rio Itajaí do Oeste estão contidos três aproveitamentos hidrelétricos conforme 

mostrado na Tabela 4.1, no mapa da página 47 é espacializada a localização desses 

aproveitamentos, assim como dos demais empreendimentos presentes na Bacia.  

Ademais, cabe salientar que o presente estudo foi solicitado por um despacho judicial, 

o qual se refere aos empreendimentos da Heidrich Geração Elétrica Ltda. Portando, tais 

empreendimentos serão avaliados mais detalhadamente no decorrer desse relatório. A Tabela 

4.2 apresenta os empreendimentos. 

Por fim, conforme orientação do Decreto estadual nº 365/2015, os impactos 

potencialmente ocorrentes serão relativizados para toda a área da bacia hidrográfica, 

principalmente nos aspectos concernentes a processos migratórios nas bacias à montante e 

a jusante da área delimitada, impactos na paisagem e no ecossistema.  

Tabela 4.1 – Aproveitamentos situados no Rio Itajaí do Oeste. 

Aproveitamentos Status Coordenadas X (UTM) Coordenadas Y (UTM) 

PCH Passo Manso LAI 586397,60 7009296,50 

PCH Rudolf Operação 583393,98 7011499,58 

CGH Rio Verde Operação 582245,68 7018203,39 

 

Tabela 4.2 - Aproveitamentos de propriedade da Heidrich Geração Elétrica Ltda situados na área de 
estudo. 

Aproveitamentos Status Coordenadas X (UTM) Coordenadas Y (UTM) 

PCH Passo Manso LAI 586397,60 7009296,50 

PCH Rudolf Operação 583393,98 7011499,58 

CGH Curt Lindner Operação 581102,27 7010564.04 

CGH Bruno Heidrich Neto Operação 580712.09 7010892.31 

CGH Pacas Operação 582082.72 7010209.58 

 

 

  



Aproveitamentos hidrelétricos
Sedes municipais
Barragem de contenção de cheias
Rio Itajaí do Oeste
Hidrografia
Bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste
Limites municipais

Legenda

Escala 1:400000
Projeção Universal Transversa de Mercator

Datum SIRGAS 2000 - Zona 22S

RIO ITAJAÍ DO OESTE
AVALIAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA

Localização

Rio
 It

aj
aí

-A
çu

Fonte de dados: Bacia Hidrográfica (EPAGRI);
Hidrografia (ANA); Limite Municipal (IBGE),

Regiões Hidrográficas (SDE)

Rio Grande do Sul

Paraná
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5. CENÁRIO INSTITUCIONAL 

A caracterização do cenário visa apresentar o atual arranjo de projetos institucionais 

correlacionados ao desenvolvimento hidrelétrico na bacia do rio Itajaí do Oeste. São 

apresentados a seguir projetos, planos e programas já implantados ou em desenvolvimento e 

que possuem alguma relação com a análise e viabilidade dos aproveitamentos hidrelétricos. 

5.1. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi criado em 2007 com o objetivo 

de planejar e executar grandes obras de infraestrutura pelo país, contribuindo com seu 

desenvolvimento acelerado e sustentável. Contribui também com a oferta de milhares de 

empregos e geração de renda por todas as regiões. Em 2011 entrou em sua segunda fase, 

com aprimoramentos dos anos anteriores, com mais recursos e parcerias. 

No estado de Santa Catarina, entre 2015 e 2018, o PAC investiu R$ 7,02 bilhões e 

após 2018 foram R$ 5,73 bilhões, totalizando R$ 12,75 bilhões, sendo estes investidos em 

rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, unidades de saúde, obras de lazer, linhas de 

transmissão, saneamento, prevenção de áreas de risco, entre outros. 

Os investimentos relacionados à energia elétricas podem ser vistos na Tabela. 

Tabela 5.1 - Investimentos em Infraestrutura Energética em Santa Catarina 

Tipo 
2015 a 2018 SC 

(R$ Milhões) 

Pós 2018 SC 

(R$ Milhões) 

2015 a 2018 

Região Sul (R$ 

Milhões) 

Pós 2018 

Região Sul (R$ 

Milhões) 

Geração de Energia 

Elétrica 
181,07 - 12,77 - 

Transmissão de 

Energia Elétrica 
2,00 - 74,53 20,00 

Petróleo e Gás 

Natural 
645,92 576,49 428,65 - 

TOTAL 828,99 576,49 515,95 20,00 

Fonte: Ministério do Planejamento, 2018 

 

Cabe ressaltar que em 2019 o governo federal anunciou que não iria iniciar um novo 

período de investimentos para o PAC. 
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5.2. PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA (PROINFA) 

O Programa de incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) foi criado 

a partir da Lei n° 10.438/2002 e tem como objetivo incentivar a participação de fontes de 

energia renováveis na matriz energética brasileira, beneficiando empreendedores que não 

tenham vínculos com concessionárias de geração, transmissão ou distribuição elétrica. 

O programa valoriza o papel das PCHs, visto que elas têm cada vez mais um papel 

relevante no desenvolvimento da geração distribuída no País. Estas são empreendimentos 

que procuram atender demandas em áreas mais periféricas ao sistema de transmissão, fato 

que as torna de vital importância no desenvolvimento de geração de energia do país. 

O principal instrumento do PROINFA é diversificar a matriz energética nacional, 

garantindo maior confiabilidade e segurança ao abastecimento energético. Segundo a 

ANEEL, o valor total das cotas para custeio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

de Energia Elétrica (Proinfa), em 2022, será de R$ 6,383 bilhões. Já o montante de energia 

elétrica gerado pelas usinas participantes no próximo ano deverá atingir 11,202 milhões de 

megawatts-hora (MWh) (ANEEL, 2021). 

5.3. REGIME ESPECIAL DE INCENTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

INFRAESRUTURA (REIDI) 

O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) 

beneficia projetos de infraestrutura aprovados nos setores de transportes, porto, energia, 

saneamento básico e irrigação, definido pela Lei n° 11.488/2007. O Ministério de Minas e 

Energia (MME) definiu, através da portaria n° 274 de 2013, os enquadramentos de projetos 

de geração de energia elétrica, projetos de transmissão de energia elétrica e reforço e 

melhoria das instalações de concessão de transmissão. Além disso, a portaria delega a 

ANEEL a análise da conformidade da solicitação aos termos da Lei e regulamentação do 

REIDI e conformidade dos documentos apresentados (BRASIL, 2020). 

5.4. PROGRAMA SC RURAL 

O programa SC Rural é uma continuação do Programa de recuperação Ambiental e 

de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PRAPEM – Microbacias 1, 2 e 3), que foi um projeto do 

governo do estado de Santa Catarina que promoveu ações integradas para desenvolver 

econômica, social e ambientalmente regiões rurais do estado. Abrangeu cerca de 880 

microbacias em 293 municípios, beneficiando 105.000 família rurais. Também, contou com o 

apoio financeiro do banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 
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As microbacias foram adotadas como unidades de ação para organizar os moradores 

através de grupos de agricultores, podendo assim serem realizadas ações e implementar 

localmente procedimentos propostos. Foram realizados projetos de gestão ambiental, bom 

como o estabelecimento de corredores ecológicos e unidades de conservação. 

Em 2017 o Programa SC Rural encerrou suas atividades com US$ 189 milhões em 

investimentos para aumentar a competitividade da agricultura e da pesca e quase 100 mil 

famílias atendidas no estado de Santa Catarina. No entanto, desde 2017 os envolvidos com 

o programa vem construindo uma proposta de renovação da parceria entre o Governo do 

Estado e o Banco Mundial (EPAGRI, 2018). 

Em 2021 houve um andamento para a consolidação de um novo projeto realizado 

entre Governo do Estado e Banco Mundial. Em fevereiro de 2021 representantes do Governo 

de Santa Catarina, juntamente com representantes da EPAGRI, se reuniram com agentes do 

Banco Mundial (BIRD) para discutir a renovação do Programa SC Rural. O novo programa 

será focado na melhoria da infraestrutura, meio ambiente, tecnologia e inovação para o meio 

rural e pesqueiro. Os próximos passos serão o alinhamento da proposta dentro do Governo 

do Estado e junto ao Banco Mundial para definir a contrapartida e o detalhamento do projeto. 

5.5. LEILÕES DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA 

Como principal forma de atender a demanda energética do país, além de regulamentar 

a comercialização de energia, os leilões de contratação foram criados a partir da Lei n° 

10.848/2004 sob comando da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). De acordo com 

a Lei, fica estabelecida as contratações com ampla concorrência entre agentes do setor para 

a negociação de valores e contratos de suprimentos de energia, com um preço-teto 

previamente estabelecido pela ANEEL. 

Uma das modalidades é o Leilão de Fontes Alternativas, que visa favorecer o 

crescimento de fontes renováveis como Eólica, Biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs), entre outras, para que aumentem sua participação na produção energética brasileira 

(CCEE, 2020). Tal prática promove a valorização e o incentivo de fontes renováveis, além da 

diversificação da matriz energética do país.  

A Figura 5.1 apresenta um resumo das contratações do leilão A-5 por fonte de energia, 

capacidade instalada por preço médio da energia. Realizado em 2021, a PCH Passo Manso 

foi uma das participantes desse leilão. 
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Figura 5.1 - Resultado do Leilão A-5 de 2021. 

 
Fonte: EPE. 

 

5.6. PLANO DE BACIA DO ITAJAÍ 

A partir da formação do Comitê do Itajaí, entre 2009 e 2011 instituiu-se um corpo 

técnico multidisciplinar para a realização dos estudos necessários para o desenvolvimento do 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí, incluindo suas sub-bacias, onde a bacia Itajaí 

do Oeste está inserida. O envolvimento da comunidade e de usuários também é fundamental 

para a sua elaboração de forma colaborativa e que atenda às necessidades de todos. O 

resultado é um documento disponibilizado para livre acesso ao público no Sistema de 

Informações de Recursos hídricos do Estado de Santa Catarina (SIRHESC). 

5.6.1. Fase A: Diagnóstico e Prognóstico dos Recursos Hídricos 

Nesta fase são apresentadas todas as informações quali-quantitativas da bacia, tais 

como disponibilidade hídrica, enquadramentos dos corpos d’água, históricos de eventos 

extremos na bacia, qualidade da água, entre outros. A função é caracterizar a bacia da melhor 

maneira disponível, para utilizar-se como uma base sólida de planejamento da bacia. 

Além disso, são coletadas também informações econômicas e sociais da população 

presente nos municípios integrantes da bacia. Também, os usuários da água (indústrias, 

mineração, abastecimento, irrigação etc.) são caracterizados. Ademais, são definidas 

demandas hídricas futuras de acordo com expansão urbana e uso e ocupação do solo para 

inúmeros cenários. 

5.6.2. Fase B: Compatibilização e Articulação 
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Nesta fase são analisados possíveis cenários e alternativas para a intervenção ativa 

na bacia, através de práticas sociais, gestão e infraestrutura. Assim, são criadas ideias-força 

que são divididos em caminhos verde, azul, amarelo, laranja e vermelho, e são descritos a 

seguir: 

Manejo rural FAMILIAR E/OU ARRANJO PRODUTIVO LOCAL 

CONSERVACIONISTA Gestão ambiental estadual e dos municípios ESTRUTURADA E 

ATUANTE Instrumentos de gestão de recursos hídricos (outorga e cobrança) 

IMPLEMENTADOS Tratamento de esgotos domésticos com MÉDIA EXPANSÃO Articulação 

do Comitê do Itajaí com os governos do Estado e Federal FORTE Gestão de cheias e 

estiagem INTEGRADA. 

Manejo rural EMPRESARIAL CONSERVACIONISTA Gestão ambiental estadual e dos 

municípios ESTRUTURADA E ATUANTE Instrumentos de gestão de recursos hídricos 

(outorga e cobrança) IMPLEMENTADOS Tratamento de esgotos domésticos com MÉDIA 

EXPANSÃO Articulação do Comitê do Itajaí com os governos do Estado e Federal FORTE 

Gestão de cheias e estiagem INTEGRADA. 

 

Manejo rural EMPRESARIAL CONSERVACIONISTA Gestão ambiental estadual e dos 

municípios ESTRUTURADA E NÃO ATUANTE Instrumentos de gestão de recursos hídricos 

(outorga e cobrança) IMPLEMENTADOS Tratamento de esgotos domésticos com MÉDIA 

EXPANSÃO Articulação do Comitê do Itajaí com os governos do Estado e Federal MÉDIA 

Gestão de cheias e estiagem DESARTICULADA. 

Manejo rural EMPRESARIAL NÃO CONSERVACIONISTA Gestão ambiental estadual 

e dos municípios INEXISTENTE Instrumentos de gestão de recursos hídricos (outorga e 

cobrança) IMPLEMENTADOS 10 Tratamento de esgotos domésticos com POUCA 

EXPANSÃO Articulação do Comitê do Itajaí com os governos do Estado e Federal MÉDIA 

Gestão de cheias e estiagem DESARTICULADA. 

Manejo rural NÃO-PRODUTIVO E EXTRATIVISTA Gestão ambiental estadual e dos 

municípios INEXISTENTE Instrumentos de gestão de recursos hídricos (outorga e cobrança) 

NÃO IMPLEMENTADOS Tratamento de esgotos domésticos com POUCA EXPANSÃO 

Articulação do Comitê do Itajaí com os governos do Estado e Federal BAIXA Gestão de cheias 

e estiagem DESARTICULADA. 
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A partir da definição dos caminhos, cenários são testados para nortear possíveis 

situações, e o que ocorreria com a bacia do Itajaí caso adotassem uma medida no começo 

ou modificassem no caminho. Ao final das elaborações de cenários, estabeleceu-se um 

cenário desejado com uma declaração de futuro: 

“Na Bacia do Itajaí, em 2030, haverá água para a manutenção 

da vida e para os diferentes usos de forma justa. Isto será 

possível porque a gestão ambiental pública estará estruturada, 

atuante e articulada com a gestão de recursos hídricos e a  

cultura de participação estará estabelecida.” 

Assim, foram definidas as diretrizes, ou seja, linha de ação para viabilizar a execução 

do plano, como políticas públicas, gestão integradas de cheias – problema que afeta muito a 

região, medidas de mitigação necessárias a cada município, a regulamentação dos critérios 

de outorga para a bacia, desenvolvimento do modelo de cobrança, desenvolvimento do 

Sistema de informações da Bacia do Itajaí (SIBI), proposta para tratamento de esgoto 

doméstico. Também, ocorreu a fase de compatibilização com a sociedade, onde foram 

formados 10 grupos de trabalho (GTs) para a discussão e busca de soluções para os 

problemas da bacia e também a realização de consultas públicas para a comunidade em 

geral. 

5.6.3. Fase C: Elaboração do Plano diretor de Recursos Hídricos 

Por fim, nesta fase são apresentadas as ações e estratégias definidas para atingir as 

propostas estabelecidas pelo plano. São elencadas as ações e com quais diretrizes estão 

relacionadas, de forma a serem justificadas e sustentadas. Também são apresentados 

programa utilizados para atingir tais objetivos. 

Também, foi apresentada a proposta de reenquadramento dos corpos d’água da bacia, 

onde são estabelecidas metas progressivas para atingir a qualidade almejada. São 

estabelecidos os critérios de direito de uso da água, além de diretrizes e critérios para 

cobrança pelo uso da água. 

Por fim, é proposto uma organização para o gerenciamento dos recursos hídricos na 

bacia do Itajaí. Nesta proposta, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

(ALESC) juntamente com o Comitê do Itajaí aprovem mecanismos legais para pôr em prática 

algumas ferramentas do Plano proposto. 
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5.7. PROJETOS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DAS CHEIAS NA BACIA DO RIO 

ITAJAÍ DO OESTE 

Dentro os planos principais da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina para 

minimização de cheias e enchentes na bacia do rio Itajaí-Oeste estão os seguintes: 

• Plano Integrado de Prevenção e Mitigação de Riscos de Desastres Naturais na Bacia 

Hidrográfica do Rio Itajaí: Plano elaborado entre a Defensa Civil de Santa Catarina, o 

Comitê de Bacia do Rio Itajaí e o Grupo técnico Científico selecionado para a 

elaboração do plano (SANTA CATARINA, 2009). Dentre os principais objetivos finais 

do Plano, estão inclusos: elevação das taipas das arrozeiras em Agronômica; 

construção de pequenas barragens; obras de alteamento de dois metros da barragem 

Oeste (Taió); renovação e reparação das estações existentes, instalação de novas 

estações hidrológicas automáticas para mapeamento de áreas de risco de 

escorregamento, além de obras de contenção nas mesmas; sistema de alerta de 

escorregamentos, onde estações pluviométricas (uma por município da bacia) e 

instalar um sistema de alerta a desastres efetivo. Alguns outros objetivos são melhorar 

e ampliar a cobertura florestal e fiscalizar o uso e cobertura do solo; manter os cursos 

d’água na sua configuração original e identificar e recuperar áreas previamente 

afetadas por desastres. 

• Cartas de Inundação e Sistema de Previsão de Eventos Hidrológicos Críticos: 

Mapeamento das áreas de risco de cheias e inundação para municípios do Alto, Médio 

e baixo vale do Itajaí, realizado pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina (SANTA 

CATARINA, 2020). Também foi idealizado um sistema de previsão e alerta de eventos 

extremos na bacia do Rio Itajaí. 

Dos empreendimentos projetados para a minimização dos impactos de cheia, existe 

um barramento em operação no Rio Itajaí do Oeste: 

• Barragem Oeste: Também construída na década de 70, é conhecida como 

barragem de Taió. Localiza-se no Rio Itajaí do Oeste, cerca de 10 km a 

montante do centro da cidade de Taió. A estrutura possui sete descarregadores 

de fundo e um vertedor de soleira livre. Da mesma forma que a Barragem Sul, 

teve sua cota de soleira aumentada em 2 m e recebeu um novo descarregador. 

Existem 6 outras barragens projetadas para a contenção de cheia, sendo que apenas 

1, a barragem Taió possui LAI. 
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• Barragem Taió: O barramento será instalado no rio Taió no município Mirim 

Doce. É uma barragem de contenção de cheias. A barragem Taió faz parte, 

com a barragem Perimbó e a barragem do trambudo, de um conjunto de três 

barragens para minimização da cheia no rio Itajaí do Oeste, no entanto, 

somente as barragens Perimbó e Taió possuem licença ambiental. 

É importante ressaltar que as informações dos estágios de licenciamento foram 

levantadas no site de consultas do IMA, que pode estar desatualizado. 

A Figura 5.2 apresenta os principais projetos para controle de cheias e inundações 

para a bacia do rio Itajaí do Oeste. Na Tabela 5.2 estão listados os projetos apresentados na 

figura. 

Figura 5.2 - Projetos de contenção de cheias na bacia do rio Itajaí do Oeste 
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Tabela 5.2 - Obras na bacia do rio Itajaí do Oeste 

ID Obra Status 

1 Barragem Taió Projeto 

2 Barragem Oeste – Taió Operação 

3 Barragem Rio das Pombas Montante Projeto 

4 Barragem Rio das Pombas Jusante Projeto 

5 Barragem Braço do Trombudo Projeto 

6 Barragem Serra Velha Projeto 

7 Barragem Serra do Alves Projeto 

 

 

6. CARACTERIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS 

INVENTARIADOS NA BACIA 

6.1. POTENCIALIDADE ENERGÉTICA ESTADUAL 

No estado de Santa Catarina, de acordo com os dados do Sistema de Informação de 

Geração da ANEEL (SIGA) atualizados em 17 de fevereiro de 2022, a capacidade instalada 

operando é de 4.923.272,58 kW de potência. Essa potência é distribuída entre 410 

empreendimentos, representando um percentual de 2% da capacidade instalada no País. 

Para os próximos anos, está prevista uma adição de 535.147,80 kW na capacidade de 

geração do Estado, advindos de 8 empreendimentos em construção e 17 em construção não 

iniciada. 

Os empreendimentos em operação em Santa Catarina estão distribuídos entre 

diversas fontes de energia: 

• Aproveitamentos hidrelétricos (CGHs, PCHs e UHEs): 3.472.841,03 kW de potência 

outorgada total em 265 empreendimentos, representando 70,54% do total da 

capacidade instalada dos empreendimentos em operação. 

• Usinas Térmicas (Biomassa, carvão, biodiesel, óleo diesel): 1.190.844,16 kW de 

potência, representando 24,19% do total da capacidade instalada. 

• Eólicas: 250.599,50 kW de potência, representando 5,02% do total da capacidade 

instalada. 

• Solar: 8.987,89 kW de potência distribuídas em 8 empreendimentos, representando 

0,18% do total da capacidade instalada. 
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Ademais, de acordo com os dados da ANEEL, estão sendo construídas 6 PCHs que 

somarão uma potência instalada de 60.000,10 kW e 1 UHE com potência de 141.900 kW, a 

UHE São Roque, no Rio Canoas. Estes novos empreendimentos totalizarão uma potência 

instalada de 201.900,10 kW. 

Também, segundo a ANEEL, há cerca de 16 PCHs e 1 CGH com construção não 

iniciada, que somarão uma potência instalada de 233.047,70 kW. 

A ilustra o resumo da potencialidade estadual por tipologia de fonte. As informações 

apresentadas nesse tópico foram atualizadas em fevereiro de 2022 junto a ANEEL. 

Figura 6.1 – Resumo dos empreendimentos em operação no estado de Santa Catarina. 

 

 

6.2. POTENCIALIDADE ENERGÉTICA DA BACIA DO RIO ITAJAÍ DO OESTE 

6.2.1. Aproveitamentos Hidrelétricos em Operação 

A bacia do rio Itajaí do Oeste conta com 18 aproveitamentos hidrelétricos em operação, 

representando uma potência instalada de aproximadamente 27.614,60 kW, desses 17 

empreendimentos são Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) com 18.354,60 kW, e, uma 

Pequena Central Hidrelétrica com 9.260 kW. A potência total dos aproveitamentos 
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hidrelétricos corresponde a 0,8% da potência instalada referente aos aproveitamentos 

hidrelétricos do estado de Santa Catarina.  

A bacia do rio Itajaí do Oeste possui também 2 centrais geradoras térmicas em 

operação, cuja capacidade de geração total é de 3,6 MW. Das Usinas Termelétricas em 

operação no estado, uma é de origem fóssil, a Posto Mime, e a outra possui como combustível 

resíduos florestais, a usina Rohden, no município de Salete. 

6.2.2. Aproveitamentos Hidrelétricos em fase de projeto e construção 

Em relação aos aproveitamentos hidrelétricos da bacia do rio Itajaí do Oeste em fase 

de projeto ou construção, o Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico 

(SIGEL) e o Sistema de Informação de Geração da ANEEL (SIGA) fornecem dados dos 

processos cadastrados junto à ANEEL. Destaca-se que, Centrais Geradoras Hidrelétricas não 

possuem obrigatoriedade de aprovação pela ANEEL, sendo que conforme a Resolução 

Normativa ANEEL nº 875/2020, Capítulo IX, artigo 52, essa agência deverá ser comunicada 

sobre a implantação de CGH’s. Portanto, é possível para aqueles empreendimentos ainda em 

projeto, não estarem disponíveis nos registros da ANEEL.  

Dessa forma, a Tabela 6.1 ilustra os empreendimentos em fase de projeto situados na 

bacia do rio Itajaí do Oeste.  

Tabela 6.1 - Empreendimentos em fase de projeto da bacia do rio Itajaí do Oeste. 

Aproveitamentos Status Potência  Curso hídrico 

PCH Passo Manso DRS 5,30 MW Itajaí do Oeste 

PCH Abelha Mirim DRS 7,70 MW Taió  

Essa avaliação integrada de bacia hidrográfica abordará mais detalhadamente o 

empreendimento localizado no rio Itajaí do Oeste.  

Cabe destacar que avaliando o perfil longitudinal do curso do rio Itajaí do Oeste (planta 

a seguir), esse possui baixa ocorrência de corredeiras, o que se justificativa devido a 

topografia permanecer constante em grande parte do curso do rio, principalmente em regiões 

mais a sua jusante. Dessa forma, observa-se que o rio Itajaí do Oeste não possui alto potencial 

de geração de energia, e seus empreendimentos, tanto em projeto quanto os construídos se 

localizam mais a montante do curso d’água, onde há mais ocorrência de quedas.  

 

  





Sedes municipais
Barragem de contenção de cheias

Aproveitamentos hidrelétricos
CGH
PCH
Rio Itajaí do Oeste
Hidrografia
Bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste
Limites municipais

Legenda

Escala 1:400000
Projeção Universal Transversa de Mercator

Datum SIRGAS 2000 - Zona 22S

RIO ITAJAÍ DO OESTE
AVALIAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA

Empreendimentos
Hidrelétricos e Barragens

Rio
 It

aj
aí

-A
çu

Fonte de dados: Bacia Hidrográfica (EPAGRI);
Hidrografia (ANA); Limite Municipal (IBGE),

Aproveitamentos hidrelétricos (SIGEL)
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6.2.3. Inventários da Bacia do rio Itajaí do Oeste 

O estudo de inventário hidrelétrico é a avaliação do potencial de geração de energia 

de uma unidade hidrográfica. É a etapa de estudos de engenharia em que se define o 

potencial hidrelétrico de uma bacia hidrográfica. É um instrumento que além de quantificar os 

aspectos energéticos, considera também os procedimentos de minimização de impactos 

ambientais observado o uso múltiplo dos recursos hídricos (ANEEL, 2003).  

De acordo com a ANEEL, na bacia do rio Itajaí do Oeste há quatro inventários 

hidrelétricos aprovados e atualmente vigentes nos rios da Bacia. A tabela a seguir relaciona 

o processo cadastrado na ANEEL com os rios. Também o mapa da página 62 ilustra os 

trechos inventariados.  

Tabela 6.2 - Estudos de inventários vigentes na bacia do rio Itajaí do Oeste. 

Processo Rio Empreendimentos Potência Interessados Despacho  

48500.006132/ 

2006-54 

Itajaí do 

Oeste 

Rio Verde, Itajaí do 

Oeste, Rio do 

Campo, Rudolf, 

Passo Manso 

23,29 MW 
Heidrich Geração 

Elétrica Ltda. 
3.956/2010 

48500.002138/ 

2004-27 
Rauen 

Rio Verde, Bruno 

Heidrich Neto, Curt 

Lindner 

5,5 MW 
Heidrich Geração 

Elétrica Ltda 
371/2006 

48500.004837/ 

2012-65 
Taió Abelha Mirim 7,7 kW 

Heidrich Industrial 

Mercantil  
1289/2019 

48500.000659/ 

07-00 

Ribeirão 

Pequeno 
Induma 1,9 MW 

Induma – Indústria 

de Papel e Papelão 
1582/2011 

Um elemento importante dentro do estudo de inventário é análise de partição de 

quedas, a qual procura gerenciar o local da construção das usinas, visando o máximo 

aproveitamento do potencial hidráulico ao menor custo da implantação, respeitadas as 

condicionantes socioambientais e os outros usos da água (ANEEL, 2003). O estudo de 

partição de quedas do rio Itajaí do Oeste é apresentado no item 6.2.5. 

 

  



Sedes municipais
Barragem de contenção de cheias

Aproveitamentos hidrelétricos
CGH
PCH
Rio Itajaí do Oeste
Hidrografia
Inventários aprovados
Bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste
Limites municipais

Legenda

Escala 1:400000
Projeção Universal Transversa de Mercator

Datum SIRGAS 2000 - Zona 22S

RIO ITAJAÍ DO OESTE
AVALIAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA

Inventários Hidrelétricos

Rio
 It

aj
aí

-A
çu

Fonte de dados: Bacia Hidrográfica (EPAGRI);
Hidrografia (ANA); Limite Municipal (IBGE);
Aproveitamentos e Inventários hidrelétricos
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6.2.4. Estudos anteriores do Rio Itajaí do Oeste 

• Estudo específico nas instalações da Fábrica de Papel Rio Verde situada no município 

Rio do Campo, onde houve a utilização do recurso hídrico para geração de energia 

elétrica e mecânica para produção de pasta de papel.  

• Estudo de contenção de cheias que afeta grande parte dos municípios do Médio e Alto 

Vale do Itajaí. Esse estudo foi realizado na calha principal do rio Itajaí do Oeste com o 

objetivo de reduzir o impacto das cheias nesta região, o qual envolveu obras de 

engenharia como a implantação da barragem Barragem Oeste, situada no município 

de Taió.  

• Estudo de Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste, 

desenvolvido pela empresa Heidrich Geração Elétrica, em 2010.  

• Avaliação Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açú (AIBH Rio Itajaí Açu), 

estudo desenvolvido pela Engera Engenharia e Gerenciamento de Recursos 

Ambientais, em 2021. 

6.2.5. Estudos de partição de quedas 

O estudo de partição de quedas do rio Itajaí do Oeste, apresentado no Inventário 

Hidrelétrico, apresentou duas alternativas. A primeira alterativa (descartada) trata da 

implantação de 07 usinas incluindo PCHs e CGHs, totalizando uma potência instalada de 

24,44 MW. A tabela a seguir ilustra o resumo da Alternativa 1. 

Tabela 6.3 - Resumo da Alternativa 1. 

Aproveitamento 
Área de drenagem 

(km²) 

Potência instalada 

(MW) 

Energia Média 

(MWmed) 

PCH Rio Verde 

(existente) 
211,35 3,07 1,70 

PCH Itajaí do Oeste 212,15 1,50 0,82 

PCH Rio do Campo 434,99 2,02 1,12 

PCH Rudolf I 613,58 3,30 1,80 

PCH Rudolf II 619,27 3,10 1,70 

PCH Rudolf III 643,75 4,30 2,37 

PCH Passo Manso 648,32 6,30 3,49 

CGH Córrego do Encano 660,49 0,85 0,47 

 24,4  13,47 

 

A figura a seguir ilustra a divisão de quedas da Alternativa 01. 
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Figura 6.2 - Divisão de quedas da Alternativa 1. 

 

Fonte: Inventário hidrelétrico da bacia do rio Itajaí do Oeste, 2010. 

 

Na Alternativa 2 (alternativa selecionada) foram identificados 5 potenciais hidrelétricos 

com características de PCH e CGH totalizando uma potência instalada de 24,14 MW. A tabela 

ilustra os aproveitamentos analisados nessa alternativa.  

Tabela 6.4 - Resumo da Alternativa 2. 

Aproveitamento 
Área de drenagem 

(km²) 

Potência instalada 

(MW) 

Energia Média 

(MWmed) 

PCH Rio Verde 

(existente) 
211,35 3,07 1,70 

PCH Itajaí do Oeste 212,15 1,50 0,82 

PCH Rio do Campo 434,99 2,02 1,12 

PCH Rudolf  613,58 10,40 5,73 

PCH Passo Manso 648,32 6,30 3,49 

CGH Córrego do Encano 660,49 0,85 0,47 

 24,4  13,33 
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Nos estudos de partição de quedas só foram considerados aproveitamentos com 

potência superior a 1MW, os demais foram analisados conforme estimativas de queda e 

vazão.  

A Figura a seguir ilustra a divisão de quedas da Alternativa 2. 

Tabela 6.5 - Divisão de quedas da Alternativa 2. 

 

Fonte: Iventário hidrelétrico da bacia do rio Itajaí do Oeste, 2010. 

Através de estudos hidrológicos foram simuladas faixas de motorização, 

acompanhando o comportamento do fator de capacidade resultando: 

• CGH Córrego do Encano com potência instalada de 0,85 MW com queda bruta de 

4,35 m. 

• PCH Passo Manso com potência instalada de 6,30 MW com queda bruta de 33,65 m. 

• PCH udolf com potência instalada de 10,4 MW com queda bruta de 58 m. 

• PCH Rio do Campo com potência instalada de 2,02 MW com queda bruta de 16 m. 

• PCH Itajaí do Oeste com potência instalada de 1,50 MW com queda bruta de 28,80 m. 

• PCH Rio Verde onde poderia ser realizada uma repotencialização, chegando a uma 

potência de 3,07 MW, no entanto optou-se por não a realizar devido as dificuldades 

impostas pela topografia somados a logística de implantação 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 66 

 

6.3. DESCRIÇÃO GERAL DOS EMPREENDIMENTOS 

6.3.1. Empreendimentos do Rio Itajaí do Oeste 

6.3.1.1. CGH Rio Verde 

A CGH Rio Verde é o aproveitamento hidrelétrico localizado mais a montante do rio 

Itajaí do Oeste. Ela se encontra em conjunto com a Industrial e Agrícola Rio Verde Ltda. no 

município de Rio do Campo/SC, e a produção de energia é destinada para a alimentação 

industrial. Atualmente a CGH se encontra em fase de operação (LAO nº 3151/2017). 

De acordo com a Licença Ambiental de Operação do empreendimento, o arranjo é 

composto por duas barragens, uma localizada no curso d’água do rio Itajaí do Oeste e outra 

no Ribeirão Carneiro. Ambos os barramentos são de concreto ciclópico com vertedouro tipo 

creager. A tomada d’água situada no rio Itajaí do Oeste se encontra inserida na margem 

esquerda e é feita de concreto estrutural com uma unidade de comporta tipo vagão com 

dimensões de 4,40 x 2,00 metros com uma grade seguindo para o canal de adução.  

A tomada d’água do Ribeirão Carneiro também se encontra inserida na margem 

esquerda e é de concreto estrutural com uma unidade de comporta tipo vagão com uma grade 

seguindo para uma tubulação adutora de 49 m de extensão, chegando ao canal de adução 

(FATMA, 2017). 

Os canais de adução possuem extensão de 260 m e 328 m respectivamente, unindo-

se os dois canais e percorrendo mais 268,48 m até a câmara de carga. A tubulação adutora 

tem início na câmara de carga, sendo direcionada através de 3 tubos por uma extensão de 

110 m (FATMA, 2017). 

A cada de força conta com duas turbinas, uma do tipo Francis Dupla com 985 cv 900 

rpm, acoplada a um gerador GENERAL ELETRIC com potência de 750 cv, e uma turbina tipo 

Francis Simples com 400 cv da empresa Lindner, acoplada a turbina encontra-se um gerador 

com potência de 360 kWA. A unidade 03 é utilizada para energia mecânica estando acoplada 

ao refinador. No interior da fábrica encontra-se uma turbina do tipo Francis Espiral com 200 

cv. 

O trecho de vazão reduzida inicia nas barragens e finaliza na casa de força, com uma 

extensão total de 786 m. Os reservatórios das barragens situadas nos rios Itajaí do Oeste e 

Ribeirão Carneiro possuem áreas de 3,94 ha e 1,51 ha respectivamente, com níveis d’água a 

montante de 547 metros. 
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A Tabela a seguir sintetiza as principais características do empreendimento e o mapa 

da página 70 e as figuras ilustram o arranjo do empreendimento. Os dados apresentados 

foram obtidos na Licença Ambiental de Operação nº 3151/2017, no Projeto Básico da CGH 

Rio Verde e por meio de geoprocessamento. 

Tabela 6.6 - Dados gerais - CGH Rio Verde. 

Parâmetros Rio Itajaí do Oeste Ribeirão Carneiros 

NA montante (m) 547 547 

NA jusante (m) 496,8 496,8 

Coordenadas do barramento 26° 57’ 20” S 
50° 10’ 17” W 

26°57'17.95"S 
50°10'22.59"O 

Coordenadas da casa de força 26°57'35.15"S 
50°10'31.38"O 

Tipo Turbina Francis dupla e Francis simples 

Potência (MW) 3 

Altura do barramento (m) 5,5 5,13 

Área alagada (ha) 3,94 1,51 

Área de drenagem da bacia (km²) 160,73 50,62 

Túnel de adução (m) 260 328 

Conduto forçado (m) 110 

Vazão MLT (m³/s) 4,13* 1,33* 

Vazão turbinada (m³/s) 3,88 1,08 

Vazão sanitária Q7,10 (m³/s) 0,246 

Distância até a foz (km) 111,4 111,2 

(*) Os valores das vazões QMLT foram calculadas através do estudo hidrológico presente nesse relatório. 
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Figura 6.3 – Barragem da PCH Rio Verde no rio Itajaí do Oeste. 

 

 

Figura 6.4 - Tomada d'água da PCH Rio Verde. 
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Figura 6.5 - Barragem da PCH Rio Verde no Ribeirão Carneiros. 

 

 

Figura 6.6 - Início do trecho de vazão reduzida da PCH Rio Verde. 
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6.3.1.2. PCH Rudolf  

A Pequena Central Hidrelétrica se encontra implantada no rio Itajaí do Oeste, a cerca 

de 100 km da foz, no município de Taió, em Santa Catarina. O empreendimento pertence ao 

empreendedor Heidrich & Heidrich e se encontra em fase de operação (LAO nº 4607/2017).  

O arranjo da PCH Rudolf, conforme descrito na LAO 4607/2017, é formado uma 

barragem em formato “Z” com 306 m de comprimento, com vertedouro, tomada d’água canal 

de adução, câmara de carga, tubulação forçada, casa de máquinas, canal de fuga e 

subestação.  

A barragem é de concreto estrutural e ciclópico, sendo o vertedouro tipo Creager. A 

adução ocorre na margem direita do rio através da tomada d’água construída em concreto 

estrutural armado e equipada com comportas e grades onde possui a finalidade de alimentar 

o canal e posteriormente o conduto forçado que encontrarão as turbinas na casa de máquinas 

(RISHBIETER ENGENHARIA E SERVIÇOS, 2007). 

O canal adutor possui extensão total de 3.630 m dividindo-se em trechos em terra 

revestidos com manta e concreto armado. A câmara de carga se encontra posicionada entre 

o canal de adução e a casa de máquinas. O conduto forçado é em aço com diâmetro de 2,75m 

e comprimento de 296 m, bifurcação do conduto onde um dos trechos alimentará a unidade 

geradora 1 e o outro a unidade geradora 2 (RISHBIETER ENGENHARIA E SERVIÇOS, 2007). 

A casa de força se encontra na margem direita do rio sendo construída em concreto 

estrutural, aproveitando a queda bruta de 58 m. No interior dela há duas unidades de turbinas 

tipo Francis Dupla com potências unitárias de 3,7 MW e 5,96 MW, sob queda líquida de 

54,52m. A subestação elevadora possui 13,8 kV, localizada dentro do pátio de abrangência 

da casa de força, composta de um transformador trifásico a óleo, com potência de 11.000 kVA 

(FATMA, 2017). 

A Tabela 6.7 apresenta os dados gerais da PCH Rudolf, as figuras a seguir e o Mapa 

da página 76 ilustram o arranjo geral da usina.  
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Tabela 6.7 – Dados gerais – PCH Rudolf. 

Parâmetros  

NA montante (m) 457 

NA jusante (m) 399 

Coordenadas do barramento 27° 0’57.75”S 
50° 9’40.35"O 

Coordenadas da casa de força 27° 2'7.20"S 
50° 7'53.99"O 

Queda bruta (m) 58 

Tipo Turbina Francis dupla horizontal 

Potência (MW) 9,65 

Altura do barramento (m) 4 

Área alagada (ha) 2,51 

Área de drenagem da bacia (km²) 613,58 

Soleira livre (m) 290 

Túnel de adução (m) 3.630 

Conduto forçado (m) 296 

Vazão MLT (m³/s) 16,62 

Vazão turbinada (m³/s) 20,43 

Vazão sanitária Q7,10 (m³/s) 1,04 

Distância até a foz (km) 100,47 

 

Figura 6.7 - PCH Rudolf vista da estrada. 
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Figura 6.8 - Casa de força da PCH Rudolf. 

 
 

Figura 6.9 – Trecho final do canal adutor da PCH Rudolf. 
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Figura 6.10 - Trecho inicial do canal adutor e do TVR da PCH Rudolf. 

 

 

Figura 6.11 - Barramento da PCH Rudolf. 
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Figura 6.12 - Tomada d'água da PCH Rudolf. 
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6.3.1.3. PCH Passo Manso 

A PCH Passo Manso se encontra em processo de LAI, e está projetada no rio Itajaí do 

Oeste, no município de Taió, Santa Catarina, a 92 km da foz. O empreendimento pertence ao 

empreendedor Heidrich & Heidrich. 

De acordo com a Licença Ambiental Prévia nº 3756/2019, o arranjo geral do 

empreendimento é formado por um reservatório de 1,589 hectares, barragem em concreto 

estrutural ciclópico e um vertedouro tipo Creager dimensionado para uma cheia TR 1000 anos. 

A tomada d’água se localiza na margem direita do rio e o canal adutor terá seção trapezoidal 

com extensão de 3.760 metros dividido em sete trechos. A câmara de carga se localizará ao 

final do canal adutor e conduto forçado entre a câmara de carga e a bifurcação haverá trecho 

que irá passar sob a SC 302 que liga os municípios de Rio do Campo e Taió.  

Posteriormente, o conduto forçado se dividirá em dois tubos com extensão de 18,20 

metros cada, onde ambos alimentarão as duas turbinas que serão instaladas na casa de força. 

A casa de força será do tipo abrigada contendo duas turbinas do tipo Francis Dupla Horizontal, 

aproveitando uma queda bruta de 31,13 metros e totalizando uma potência de 5,30 MW (MCA 

ENGENHARIA, 2012).  

A tabela a seguir sintetiza as informações gerais da PCH Passo Manso, e o mapa da 

página ilustra o arranjo do empreendimento.  

Tabela 6.8 - Dados gerais - PCH Passo Manso. 

Parâmetros  

NA montante (m) 399 

NA jusante (m) 367,87 

Coordenadas do barramento 27º02'10,81" S 
50º07'41,79" W 

Coordenadas da casa de força 27º03'16,86" S 
50º06'09,40" W 

Queda bruta (m) 31,13 

Tipo Turbina Francis Dupla Horizontal 

Potência (MW) 5,30 

Altura do barramento (m) 4 

Área alagada (ha) 1,589 

Área de drenagem da bacia (km²) 648,32 

Túnel de adução (m) 3.760 

Conduto forçado (m) 202,7 

Vazão MLT (m³/s) 18,95 

Vazão turbinada (m³/s) 20,80 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 78 

 

Parâmetros  

Vazão sanitária Q7,10 (m³/s) 1,0797 

Distância até a foz (km) 92 

Figura 6.13 - Local da futura casa de força da PCH Passo Manso. 
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Figura 6.14 - Futuro trecho de vazão reduzida da PCH Paso Manso. 
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6.3.2. Empreendimentos da área de estudo 

Além dos empreendimentos citados no item acima, há outras usinas situadas na área 

de estudo do foco dessa AIBH. Esses empreendimentos em questão pertencem a bacia do 

rio Itajaí do Oeste e se encontram nos rios Rauen e Pacas. 

6.3.2.1. CGH Bruno Heidrich Neto 

A CGH Bruno Heidrich Neto pertence ao empreendedor Heidrich Geração Eletrica 

Ltda, e se encontra no Rio Rauen, afluente do rio Itajaí do Oeste, no município de Taió, em 

Santa Catarina. Atualmente o empreendimento se encontra em operação (LAO 6629/2015). 

O acesso a CGH Bruno Heidrich Neto se dá pela propriedade particular Heidrich, onde 

também estão situadas as usinas CGH Curt Lindner e CGH Pacas (Figura 6.15).  

Figura 6.15 - Placa indicativa na entrada da propriedade Heidrich. 

 

O barramento da CGH Bruno Heidrich Neto é do tipo Creager triangular, de concreto 

armado, assentado em rocha basáltica, com comporta de fundo e tomada de água na margem 

direita seguido de canal adutor retangular executado em concreto armado. A transição entre 

o canal e o tubo forçado é realizado pela câmara de carga em concreto armado (MCA Energia, 

2012). 

A casa de máquinas é constituída de duas estruturas onde estão instaladas 3 turbinas, 

uma do tipo Francis espiral dupla e as outras duas Francis horizontal simples, após a 

passagem da água pelas turbinas, ela é direcionada para o canal de fuga. Ainda, a casa de 
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força abriga os quadros de comando, proteção e medição, banheiro e cozinha. Sob o piso das 

casas de máquinas são localizados os poços de sucção, escavados em rocha e revestidos 

em concreto (MCA Energia, 2012). 

O trecho de vazão reduzida corresponde a um comprimento de 540 metros e o 

reservatório possui uma área de 2,76 hectares.  

A Tabela 6.9 apresenta os dados gerais da CGH Bruno Heidrich Neto, enquanto que 

as figuras na sequência e o mapa da página 85 ilustram o arranjo do empreendimento.  

Tabela 6.9 - Dados Gerais - CGH Bruno Heidrich Neto. 

Parâmetros  

NA montante (m) 594,2 

NA jusante (m) 527,682 

Coordenadas do barramento 27° 1'18.71"S 
50°11'11.28"O 

Coordenadas da casa de força 27° 1'27.99"S 
50°10'56.96"O 

Queda bruta (m) 66,50 

Tipo Turbina 
Francis espiral dupla e Francis horizontal 

simples 

Potência (MW) 2,54 

Altura do barramento (m) 1,5 

Área alagada (ha) 2,76 

Área de drenagem da bacia (km²) 162 

Túnel de adução (m) 44 

Conduto forçado (m) 526 

Vazão MLT (m³/s) 3,27 

Vazão turbinada (m³/s) 0,57 

Vazão sanitária Q7,10 (m³/s) 0,5 

Distância até a foz (km) 3,1 
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Figura 6.16 – Conduto forçado e trecho de vazão reduzida da CGH Bruno Heidrich Neto.  

 
 

Figura 6.17 - Casa de força e subestação da CGH Bruno Heidrich Neto. 
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Figura 6.18 - Casa de força da CGH Bruno Heidrich Neto. 

 
 

Figura 6.19 - Turbinas da CGH Bruno Heidrich Neto. 

 
 

  



Aproveitamentos hidrelétricos
Hidrografia
Rio Itajaí do Oeste
Arranjo geral
Reservatório
Limites municipais
Bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste

Legenda

Escala 1:5000
Projeção Universal Transversa de Mercator

Datum SIRGAS 2000 - Zona 22S

RIO ITAJAÍ DO OESTE
AVALIAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA

Arranjo Geral - CGH Bruno Heidrich Neto

Fonte de dados: Bacia Hidrográfica (EPAGRI);
Hidrografia (ANA); Limite Municipal (IBGE),

Arranjo Geral (Projeto Básico)



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 86 

 

6.3.2.2. CGH Curt Lindner  

A PCH Curt Lindner pertence ao empreendedor Heidrich Geração de Elétrica Ltda, e 

está localizada no Rio Rauen, afluente do rio Itajaí do Oeste, no município de Taió em Santa 

Catarina. Com potência instalada de 2 MW a usina se encontra em fase de operação (LAO 

6630/2015).  

O arranjo da CGH Curt Lindner é formado por uma barragem localizada logo após a 

jusante do canal de fuga da PCH Bruno Heidrich Neto (Figura 6.20), o circuito de adução é 

composto por uma tomada d’água que segue por um canal de adução aberto por 

aproximadamente 1750 m até uma câmara de carga, onde a água flui por um conduto forçado 

com diferença de cota de 527 para 478 metros (MCA Energia, 2019).  

A usina conta com duas unidades geradoras do tipo Francis de eixo horizontal, com 

potências instaladas de 1,35 MW e 0,65 MW, onde após a passada da água pelas turbinas 

ela é direcionada para o canal de fuga. Toda a operação é realizada através da sala de 

comando localizada na casa de força da CGH Bruno Heidrich Neto (MCA Energia, 2019). 

A Tabela 6.10 apresenta os dados gerais da CGH Curt Lindner, enquanto que as 

figuras na sequência e o mapa da página 90 ilustram o arranjo do empreendimento.  

Tabela 6.10 - Dados gerais – CGH Curt Lindner 

Parâmetros  

NA montante (m) 527,18 

NA jusante (m) 473,60 

Coordenadas do barramento 27° 1'29.23"S 
50°10'56.68"O 

Coordenadas da casa de força 27° 1'3.14"S 
50°10'6.24"O 

Queda bruta (m) 53,58 

Tipo Turbina Francis de eixo horizontal 

Potência (MW) 2 

Altura do barramento (m) 0,5 

Área alagada (ha) 0,06 

Área de drenagem da bacia (km²) 163,86 

Túnel de adução (m) 1850 

Conduto forçado (m) 247,5 

Vazão MLT (m³/s) 3,44 

Vazão turbinada (m³/s) 4,60 

Vazão sanitária Q7,10 (m³/s) 0,197 

Distância até a foz (km) 2.610 
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Figura 6.20 - Barramento da CGH Curt Lindner. 

 

Figura 6.21 - Reservatório e início do trecho de vazão reduzida da CGH Curt Lindner 
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Figura 6.22 - Trecho de vazão reduzida e canal de adução da CGH Curt Lindner. 

 
 

Figura 6.23 - Placa indicativa situada na casa de força da CGH Curt Lindner. 
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Figura 6.24 - Conduto forçado e casa de força da CGH Curt Lindner. 
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6.3.2.3. CGH Pacas  

A CGH Pacas se localiza no Rio das Pacas, afluente do Rio Rauen que deságua no 

rio Itajaí do Oeste, na localidade de Passo Manso, no município de Taió, Santa Catarina. 

Atualmente a usina opera em uma potência de 0,135 MW. 

A CGH Pacas utiliza de um lago existente, criado através de um desvio efetuado no 

rio das Pacas, como reservatório, mas não possui barragem, apenas um canal de 

aproximação com vertedouro lateral. O arranjo conta com uma tomada d’água que direciona 

a água através de um conduto forçado de 520 metros de comprimento. A casa de força possui 

uma turbina do tipo Pelton horizontal (PRONATUR, 2014).  

A Tabela 6.11 apresenta os dados gerais da CGH Pacas, as figuras a seguir e o mapa 

da página 94 ilustram o arranjo da usina.  

Tabela 6.11 - Dados gerais - CGH Pacas. 

Parâmetros  

NA montante (m) 672,12 

NA jusante (m) 526,12 

Coordenadas da tomada d’água 27° 1'40.24"S 
50°10'21.06"O 

Coordenadas da casa de força 27° 1'24.57"S 
50°10'27.03"O 

Queda bruta (m) 146 

Tipo Turbina Pelton horizontal 

Potência (MW) 0,1358 

Área alagada (ha) 4,72 

Área de drenagem da bacia (km²) 641,95 

Conduto forçado (m) 520 

Vazão MLT (m³/s) 18 

Vazão turbinada (m³/s) 0,14 

Distância até a foz (km) 0,8 
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Figura 6.25 - Reservatório da CGH Pacas. 

 
 

Figura 6.26 - Reservatório e conduto forçado da CGH Pacas. 
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Figura 6.27 - Conduto forçado da CGH Pacas. 
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6.4. INTERLIGAÇÃO DAS USINAS AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO 

6.4.1. CGH Rio Verde 

A CGH Rio Verde possui subestação cuja função é receber a energia elétrica e 

transformar para a voltagem consumida na empresa, ou seja, a produção de energia da CGH 

Rio Verde está diretamente ligada ao processo produtivo industrial, não havendo interligação 

com o sistema de transmissão (FATMA, 2017).  

 

6.4.2. PCH Rudolf 

A PCH Rudolf conta com uma subestação elevadora com 13,8 kV de potência situada 

no pátio próximo à casa de força do empreendimento (Figura 6.28). A subestação é composta 

por um transformador trifásico a óleo, com potência de 11.000 kVA. Tal transformador eleva 

a potência gerada onde após a subestação elevadora segue com 23,1 kV pela linha de 

transmissão por um percurso de 20 km até a subestação Taió da concessionária de energia 

CELESC, no município de Taió (RISHBIETER ENGENHARIA E SERVIÇOS, 2007); 

É utilizado um cabo 397,5 AWG Chickader em circuito simples, de uso exclusivo e a 

perda de carga corresponde a 296,20 kW, cerca de 3% (RISHBIETER ENGENHARIA E 

SERVIÇOS, 2007). A Figura 6.29 ilustra o sistema de interligação da PCH Rudolf. 

Figura 6.28 - Subestação da PCH Rudolf. 
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Figura 6.29 - Sistema de interligação da subestação da PCH Rudolf com a subestação Taió. 

 

Fonte: Rishbieter Engenharia e Serviços, 2007 

 

6.4.3. PCH Passo Manso 

A PCH Passo Manso conta com uma subestação elevadora que será construída dentro 

do pátio de abrangência da casa de força e terá 13,8 kV. Esta será composta por um 

transformador trifásico a óleo, com potência de 11.000 kVA. O transformador elevará a 

potência gerada na usina para 69 kV, onde após a subestação elevadora seguirá pela Linha 

de Transmissão PCH Rudolf, até a subestação da CELESC em Taió (IMA, 2019).  

A ligação da subestação PCH Passo Manso com a linha de transmissão da PCH 

Rudolf, apresenta uma distância de 450,0 m, sendo que a linha ficará na integralidade no 

imóvel pertencente a Heinrich Geração Elétrica Ltda, não havendo necessidade de 

desapropriações (IMA, 2019). 

A Figura 6.30 ilustra o sistema de interligação da PCH Passo Manso.  
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Figura 6.30 - Interligação da PCH Passo Manso. 

 

6.4.4. CGH Bruno Heidrich Neto e CGH Curt Lindner 

A CGH Bruno Heidrich Neto possui dois transformadores situados no espaço externo 

e aberto existente ao lado da casa de máquinas e o lado do canal de fuga (Figura 6.31). 
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Figura 6.31 - Subestação da CGH Bruno Heidrich Neto. 

 

A subestação da CGH Curt Lindner foi construída abrigada, em estrutura contígua à 

casa de máquinas, fechada com paredes e tijolos a vista. Ela é composta por dois 

transformadores trifásicos, um para cada unidade geradora 

A energia gerada em ambas as usinas será transmitida por uma linha de transmissão 

até ser conectada ao alimentador da Celesc. 

6.4.5. CGH Pacas 

A subestação elevadora da CGH Pacas eleva a tensão gerada na usina para 13,8 kV, 

sendo do tipo externa localizada em uma área contígua à casa de máquinas, contendo um 

transformador trifásico, um disjuntor de proteção instalado no secundário do transformador, 

sincronismo e um disjuntor geral de proteção no módulo de saída da subestação para a linha 

de transmissão (PRONATUR, 2014). 

A energia gerada pela CGH Pacas é transmitida através da linha de transmissão de 

13,8 kV conectada ao alimentador da Celesc. 

  



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 99 

 

7. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

7.1. PROCESSOS E ATRIBUTOS FÍSICOS 

7.1.1. Climatologia 

O clima pode ser definido como a descrição estatística de determinado período, e 

compreende o sistema composto pela atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, a litosfera de 

superfície e a biosfera. Todos estes elementos determinam o estado e a dinâmica do clima 

da Terra (INMET, 2013). 

Fatores como a radiação solar, a latitude, a continentalidade, as massas de ar e as 

correntes oceânicas é que condicionam os elementos e tipos climáticos de uma dada região. 

Para este estudo, foram destacados os aspectos que influenciam o balanço hídrico, de forma 

a analisar a disponibilidade de recursos hídricos e hidrologia da bacia do rio Itajaí do Oeste. 

7.1.1.1. Classificação Climática 

De acordo com a classificação climática de Köppen, o estado de Santa Catarina está 

sob o domínio do clima mesotérmico úmido (sem estação seca) – Cf, de dois subtipos – 

definidos como Cfa e Cfb (PANDOLFO et. Al., 2002). A segunda letra é indicadora do tipo. A 

letra f indica um clima úmido, com ocorrência de precipitação em todos os meses do ano e 

inexistência de estação seca definida. A terceira letra tem a ver com o subtipo. A letra b faz 

referência a um verão temperado, com temperatura média do ar no mês mais quente inferior 

a 22°C e temperaturas médias do ar nos 4 meses mais quentes superiores a 10°C (AYOADE, 

1996). 

A Figura 7.1 apresenta a classificação segundo Köppen da região da Bacia do Itajai 

Oeste. A Bacia está sob o domínio do tipo climático tanto do Cfa quanto do Cfb. Suas 

características são: 

• Cfa – Clima Subtropical Úmido 

a. Mês mais frio com média acima de 0°C; 

b. Pelo menos um mês com temperatura média acima de 22°C; 

c. Pelo menos quatro meses com média acima de 10°C; 

d. Não apresenta grandes diferenças de precipitação entre estações, ou seja, 
não há estação seca; 

e. Verão quente. 

 

• Cfb – Clima Oceânico temperado 
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a. Mês mais frio com média acima de 0°C; 

b. Todos os meses possuem temperatura média abaixo de 22°C; 

c. Pelo menos quatro meses com média acima de 10°C; 

d. Não apresenta grandes diferenças de precipitações entre estações, ou seja, 
não há estação seca; 

e. Verão frio. 

 

Figura 7.1 – Classificação climática de Koeppen da Bacia Itajaí do Oeste 

 
 

7.1.1.2. Circulação Atmosférica em Santa Catarina 

Uma massa de ar é uma parcela de ar que se encontra em determinado local por um 

período e adquire as características da superfície terrestre em termos de temperatura, 
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umidade do ar e pressão atmosférica (SILVA, 2006). A extensão de uma massa de ar pode 

chegar a milhares de quilômetros quadrados de extensão.  

As condições de tempo na região sul do Brasil dependem da atuação da Massa 

Tropical Atlântica – MTA, massa quente que atua em 80% do ano e provoca ventos do 

quadrante norte; e da Massa Polar Atlântica – MPA, massa fria que atua em 20% do ano, 

provocando queda na temperatura local, e são transportadas por ventos rios e úmidos desde 

o quadrante sul, vide Figura 7.2. 

Figura 7.2 - Circulação Atmosférica no Brasil 

 
 

Os principais sistemas meteorológicos influentes na composição do clima no estado 

são: “as frentes frias, os vórtices ciclônicos, os cavados de níveis médios, a convecção 

tropical, a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico SUL) e a circulação marítima”. As chuvas 

são fortemente influenciadas no estado pelas condições topográficas onde, nas regiões 

próximas às encostas, localizadas do lado barlavento, apresentam maiores alturas de 

precipitações, causadas pela elevação do ar úmido e quente, que favorece a formação de 

nuvens e o aumento do volume de precipitação (MONTEIRO, 2001). 

7.1.1.3. Climatologia da Bacia do Rio Itajaí do Oeste 

7.1.1.4. Normais Climatológicas Locais 

Para realização das análises serão utilizados dados do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), retirados da estação Rio do Campo (Tabela 7.1). A estação foi 

escolhida por apresentar uma boa sequência histórica de dados climatológicos. Os dados 

brutos fornecidos pelo INMET foram retrabalhados e transformados em gráficos para auxiliar 

na análise e exposição dos resultados encontrados. 
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Tabela 7.1 - Caracterização da estação Rio do Campo 

Estação Rio do Campo (A861) 

Latitude: -26.93749999 

Longitude: -50.14555555 

Altitude: 591.67 

Início de Operação: 09/03/2008 

Periodicidade de Medição: Diária 

Responsável: INMET 

Tipo de Estação: Pluvial 

 

Figura 7.3 - Localização da Estação Rio do Campo na Bacia Itajaí do Oeste 

 
 

Para a caracterização de Evaporação, Umidade Relativa e Insolação foram utilizados 

os dados da Estação Indaial (83872) de responsabilidade do INMET, Tabela 7.2, devido à 
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ausência de dados de uma estação presente dentro da bacia do rio Itajaí do Oeste, esta 

estação foi escolhida por estar dentro da bacia Itajaí-Açu, esta que contém a sub-bacia Itajaí 

do Oeste. Sendo assim, a proximidade permite esperar um desvio pequeno dos dados com 

relação à realidade.  

Tabela 7.2 – Caracterização da Estação Indaial 

Estação Indaial (83872) 

Latitude: -26.91361111 

Longitude: -49.26805554 

Altitude: 72.28 

Início de Operação: 13/10/1970 

Periodicidade de Medição: Mensal 

Responsável: INMET 

Tipo de Estação: Pluvial 
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Figura 7.4 - Localização da Estação Indaial 

 
 

Também foram utilizados dados contidos no Atlas Climatológico da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), estes dados foram 

utilizados para a confecção dos mapas. 

 

7.1.1.4.1. Temperaturas 

Os raios solares atingem a superfície terrestre, são absorvidos e parte transforma-se 

em calor sensível. Esta parcela é medida e denomina-se temperatura, normalmente medida 

em graus Celsius (°C). A temperatura é de vital importância para a definição dos biomas 

locais, no caso de Santa Catarina predomina o de Mata Atlântica, onde espécies de plantas 

e animais já estão condicionados a variações de temperatura características da região.  
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Os valores de temperatura da estação de Rio do Campo (A861) estão apresentados 

na Figura 7.5 . A temperatura máxima média anual é de 30,31°C, a temperatura média anual 

é 17,84°C e a temperatura mínima média anual é de 7,78°C. 

Figura 7.5 - Temperaturas Máximas, Médias e Mínimas. Médias mensais em graus Celsius(°C), para 
o período de 2009 a 2021. 

 
Fonte: INMET, 2021. 

 

Na série histórica da Figura 7.5 não foram contados os anos de 2011, 2018 e 2020 

devido à falta de registros ou prevalência de registros com valores nulos (null). 
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Figura 7.6 - Temperaturas Máximas anuais (°C). 
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Figura 7.7 - Temperaturas Médias anuais (°C). 
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Figura 7.8 - Temperaturas Mínimas anuais (°C) 

 
 

Vale ressaltar que a análise de variância de temperatura considera um cenário de ação 

considerada normal para o clima da região, sendo assim, eventos extremos podem ocorrer 

causando alterações anormais nos períodos. Acontecendo de tempo em tempo 

proporcionalmente com sua intensidade. 

7.1.1.4.1.1. Variação de Temperaturas Anuais 

Para confecção desta seção foram utilizados dados de série histórica da estação Rio 

do Campo (A861), em um período de 13 anos, com a exceção dos anos de 2008, 2011, 2018, 

2019 e 2020, esses anos não estão inclusos devido a uma falta de dados, ou abundância de 

leituras nulas (null).  
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Figura 7.9 - Temperaturas Médias da Bacia no período de 12 anos. 

 
 

Como apresentado pela Figura 7.9, as temperaturas máximas, médias e mínimas na 

região da Bacia se mantiveram estáveis ao longo dos anos representados no gráfico. 

Demonstrando uma tendência da temperatura na região de se alterar muito pouco. 

7.1.1.4.2. Precipitação 

Os índices pluviométricos da Bacia do Itajaí do Oeste variam muito conforme local e 

época do ano. Apresentando altos índices ao Norte da Bacia, próximo a região de cabeceira, 

e índices mais baixos na região Central e Sul.  

A precipitação varia entre 1300 e 1900 mm durante o ano (Figura 7.10). Novamente 

se concentrando na região próxima à cabeceira do Rio Itajaí do Oeste, com um foco particular 

no município de Rio do Campo. As informações para confecção da Figura 7.10 foram retiradas 

do Atlas Climatológico de Santa Catarina. 
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Figura 7.10 - Pluviosidade Anual (mm). 

 
 

Dada a distribuição espacial, é preciso uma análise dos índices de precipitação ao 

longo do ano para se poder ter um quadro completo do regime hídrico na região. 

A precipitação reflete as características e o comportamento de outros parâmetros 

físicos, tais como temperatura, umidade relativa e regime de vento. Ademais, os níveis 

pluviométricos de uma bacia definem a ocorrência de cheias na região, abastecimento para a 

atividade agrícola, urbano e rural, a possibilidade de atender a demanda industrial, entre 

outros. O padrão natural de chuvas também define a distribuição natural de espécies nativas 

de uma região. 

Na estação analisada, a precipitação média apresenta valores maiores durante o verão 

e primavera, e valores menores no inverno e outono. O mês mais chuvoso foi janeiro, com 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 111 

 

precipitação média de 282,16 mm, e o mês menos chuvoso foi julho, com 89,98 mm. A 

precipitação anual acumulada fica em torno de 1.991,27 mm (Figura 7.11). 

Figura 7.11 – Precipitação Média mensal acumulada, em milímetros (mm), para o período de 2009 a 
2021. 

 
Fonte: INMET, 2021. 

 

7.1.1.4.1. Umidade Relativa 

O conhecimento da quantidade de vapor d’água existente no ar é essencial em vários 

ramos da atividade humana, sendo utilizado para definir o grau de conforto ambiental para 

pessoas e animais. Quanto menor a umidade relativa do ar, maior a tendência do solo perder 

água para o ambiente, portanto este parâmetro interfere diretamente na evapotranspiração. 

O grau de umidade da região de estudo é elevado, superando valores de 85% nos 

meses de junho e julho. O trimestre de menor grau de umidade é o de outubro, novembro e 

dezembro, com valores de umidade estando em torno de 79 a 81%. A Figura 7.12 apresenta 

a uma espacialização dos dados de médias mensais. 
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Figura 7.12 – Umidade relativa do ar média anual (%) 

 
 

A umidade dentro da Bacia tem pouca mudança na sua extensão, sendo que a maior 

parte de sua área está entre 80 e 82% e apenas uma pequena parte, localizada no município 

de Rio do Sul, tem umidade relativa entre 82 e 84%. 
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Figura 7.13 - Umidade relativa do ar, em porcentagem, para um período de 1971 a 2015 

 
 
 

7.1.1.4.2. Insolação total 

Insolação equivale ao número diário de brilho solar, ou seja, intervalo de tempo em 

que o sol não esteve ocultado por nuvens ou outros fenômenos atmosféricos. Interfere 

diretamente na taxa de evaporação de uma bacia, ou seja, quanto mais insolação, maior a 

taxa de evaporação da bacia. Neste caso, como a insolação não é alta, a taxa de evaporação 

não é tão elevada. 

A Bacia como um todo está entre 1600 e 2200 h por ano (Figura 7.14). A maior parte 

dela está inserida na faixa de 1800 e 2000 h, variando dessa faixa em apenas duas pequenas 

áreas, uma a oeste do município de Mirim Doce, ficando entre 2000 e 2200 h, e a outra a leste 

do município de Laurentino, faixa de 1600 e 1800 h. 
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Figura 7.14 – Insolação Anual média na Bacia (horas) 

 
 

A Figura 7.14 apresenta um quadro geral anual, a Figura 7.15 contém dados mais 

detalhados das condições mensais de insolação. 
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Figura 7.15 – Insolação mensal total média, em horas, para o período de 1971 a 2016.  

 
 

Na bacia do rio Itajaí do Oeste insolação total tem seu pico nos meses de Janeiro e 

Março, e seu vale no mês de Setembro. 

7.1.1.4.3. Evaporação 

Tão importante quanto a pluviometria, que mede quanta água entra na bacia por meio 

da chuva, a evaporação representa a quantidade de água perdida através da superfície do 

solo, de plantas ou espelhos d’água. Apesar de não ser uma variável de fácil medição, deve, 

sempre que possível, ser levada em consideração no balanço hídrico de uma bacia. A 

diferença direta entre precipitação e evapotranspiração potencial, por exemplo, oferece uma 

ideia da disponibilidade hídrica da bacia, sem levar em consideração a água já previamente 

armazenada no solo. 

Os valores de evaporação para a bacia do Itajaí estão representados na Figura 7.16. 

Os valores variam semelhantes aos meses mais quentes para maiores valores de evaporação 

e mais frios para os menores valores devido a temperatura e insolação da região. Em 

Dezembro atinge seu maior valor, em média, 92,57 mm acumulados no mês, e em Julho 

atinge seu menor valor 50,55 mm. 
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Figura 7.16 - Evaporação média mensal, em milímetros, total para os períodos de 1971 a 2014. 

 
 

7.1.1.4.4. Pressão Atmosférica 

Fisicamente, a pressão atmosférica representa o peso que a atmosfera exerce por 

unidade de área. O estudo deste parâmetro é muito importante, pois a tendência do ar, como 

fluído, é deslocar-se em direção às áreas de menor pressão. Assim, o movimento da 

atmosfera está relacionado à distribuição da pressão atmosférica.  

A média da pressão atmosférica na estação de Rio do Campo atinge valores máximos 

no inverno, com pico no mês de julho. Esse padrão de maiores valores no período de inverno 

coincide com a migração característica do anticiclone semipermanente do Atlântico Sul para 

oeste, aproximando-se do continente, e aos menores valores de temperatura do ar no período 

de inverno. A Figura 7.17 apresenta a Pressão Atmosférica mensal da estação de Rio do 

Campo. 
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Figura 7.17 – Pressão Média mensal em hPa, para o período de 2009 a 2021 (hPa). 

 
Fonte: INMET, 2021. 

 

7.1.2. Hidrografia 

Segundo a Resolução CNRH n° 32, que institui a divisão hidrográfica nacional, o rio 

Itajaí do Oeste pertence à Região Hidrográfica do Atlântico Sul. Essa região hidrográfica 

possui área total aproximada de 186.000 km², estando localizada em grande parte na região 

sul do país, abrangendo os três estados, e em uma pequena porção de São Paulo. 

A Região Hidrográfica Atlântico Sul é formada por um conjunto de bacias 

independentes que vertem para o litoral. As principais bacias que compõem essa região são: 

Bacias do sistema Jacuí-Guaíba, bacia do Piratini, rio Jaguarão, e as bacias catarinenses 

como rio Tijucas, Cubatão, Itapocú e a bacia do rio Itajaí-Açu. 

No contexto estadual, a Bacia Hidrográfica do rio Itajaí do Oeste está inserida na maior 

bacia do estado, a bacia do rio Itajaí Açu. Em sua totalidade, a bacia Itajaí do Oeste possui 

área de cerca de 3.000 km², correspondendo a 3% do território catarinense e se estende por 

13 municípios. 

O rio Itajaí do Oeste percorre aproximadamente 144,00 km, desde sua nascente na 

cidade de Rio do Campo até a sua foz, no município de Rio do Sul, onde juntamente com o 

rio Itajaí do Sul, é formado o rio Itajaí-Açu.  
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O rio Itajaí do Oeste possui 39 afluentes entre rios e ribeirões, os seus tributários mais 

relevantes podemos destacar os rios Rauen, Ribeirão Carneiros, Pacas, Taió, Trombudo, Rio 

das Pombas e Rio Bonito, entre outros. Todos esses afluentes se unem para compor o 

segundo maior tributário do rio Itajaí-Açu, ficando atrás apenas do Rio Itajaí-Mirim.  

O mapa da página 119, ilustra a hidrografia da Bacia. 
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7.1.2.1. Características Físicas da Bacia do rio Itajaí do Oeste 

A análise das características físicas de uma bacia hidrográfica permite avaliar o 

provável comportamento hidrológico em função das características morfológicas da região. 

Para a realização da caracterização física da bacia foram utilizados dados de hidrografia 

fornecidos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social de Santa Catarina 

(SDS/SC). A Tabela 7.3 apresenta as características utilizadas para o cálculo dos índices 

físicos da bacia do rio Itajaí do Oeste. 

Do ponto de vista da análise de perfil, o rio Itajaí do Oeste tem sua cabeceira, 

aproximadamente, na cota de 1300 m, seguindo seu percurso até sua foz na cidade de Rio 

do Sul, aproximadamente na cota de 339 m, tendo assim, uma declividade média de 0,7%. O 

rio apresenta três grandes quedas durante sua extensão, a primeira e maior de todas é logo 

no seu início, indo de sua cota inicial de aproximadamente 1300 m para 600 m em menos de 

15 km, a segunda está na região da PCH Rio Verde, uma queda de 550 para 480 m e a 

terceira e última está na região da PCH Rudolf, é a mais suave das três, uma queda de 460 

para 400 m ao longo de 11 km. 

Na questão de forma, o rio Itajaí do Oeste é retilíneo-meandrico. Na sua porção de foz 

até o município de Taió (aproximadamente metade de seu percurso completo), o rio é retilíneo 

com pequenas porções meandrantes, principalmente próximo ao município de Rio do Campo, 

na região da CGH Rio Verde. Nas proximidades da cidade de Taió o rio adquire características 

meandricas, seguindo dessa forma até o município de Laurentino, onde ele novamente se 

torna retilíneo e segue dessa forma até se encontrar com o Rio Itajaí do Sul, onde ambos 

formam o rio Itajaí-Açu. 

Tabela 7.3 – Parâmetros físicos da Bacia do rio Itajaí do Oeste 

Parâmetro Valor 

Área de drenagem (km²) 3000 

Perímetro (km) 391 

Comprimento do rio principal (km) 144 

Cota da cabeceira (m) 1300 

Cota da foz (m) 339 

Comprimento da foz até o ponto mais longínquo da bacia em 
linha reta (km) 

73 

Declividade Média (m/m) 0,007 

 

Os parâmetros apresentados na tabela acima são utilizados para calcular os índices 

físicos, fator de forma (Kf) e coeficiente de compacidade (Kc), da Bacia do rio Itajaí do Oeste. 

Tais índices indicam a tendência de uma bacia a sofrer com enchentes. 
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O Fator de Forma (Kf) é a relação entre a largura média da bacia e o seu comprimento 

axial. Uma bacia com Kf baixo, ou seja, com comprimento grande, tem menor propensão a 

enchentes, pois sua forma alongada resulta em uma menor possibilidade de ocorrência de 

chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda a extensão. O cálculo resultou em um Kf 

igual a 0,57, demonstrando que a bacia possui tendência mediana a grandes de enchentes, 

como demonstrado na Tabela 7.4. 

Tabela 7.4 – Índice Kf 

Kf Características da bacia 

1,00 – 0,75 Bacia com alta propensão a grandes enchentes 

0,75 – 0,50 Bacia com tendência mediana a grandes enchentes 

<0,50 Bacia não sujeita a grandes enchentes 

 

O coeficiente de compacidade (Kc) é a relação entre os perímetros da bacia e o 

perímetro de um círculo de área igual ao da bacia. Kc igual a 1 corresponde a uma bacia 

circular, e quanto maior o valor de Kc menos propensa à enchente é a bacia. O cálculo 

resultou em Kc igual a 2,0, demonstrando que a bacia não possui tendência a grandes 

enchentes, como mostra a Tabela 7.5. 

Tabela 7.5 - Índice Kc 

Kc Características da bacia 

1,00 – 1,25 Bacia com alta propensão a grandes enchentes 

1,25 – 1,50 Bacia com tendência mediana a grandes enchentes 

>1,50 Bacia não sujeita a grandes enchentes 

 

Cabe ressaltar que os índices supracitados não são os fatores determinantes para se 

afirmar que não haverá problemas de cheias numa bacia, podendo esta probabilidade ser 

afetada por diversos outros fatores, até mesmo antrópicos. 

 

7.1.2.2. Eventos Extremos  

A bacia hidrográfica do rio Itajaí, assim como todo o estado de Santa Catarina, está 

sujeita à atuação de fenômenos meteorológicos que ocorrem nas latitudes médias e que 

provocam eventos extremos com elevado potencial de danos materiais e humanos, 

frequentemente podendo levar a perda de vidas humanas. Para quantificar e qualificar a 

ocorrência desses eventos, levou-se em conta os dados de desastres associados a 

fenômenos adversos registrados entre 1991 a 2012 no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 

(2013). Com o intuito de identificar potenciais conflitos com a presença de aproveitamentos 
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hidrelétricos localizados no rio Itajaí do Oeste, dedicou-se maior atenção aos eventos de 

estiagens; além de enxurradas, inundações – que aqui serão tratadas genericamente como 

enchentes, porém, com o intuito de apresentar um quadro completo dos eventos na região, 

serão apresentados todos os registros de desastres, com foco para aqueles que ocorreram 

próximos aos locais dos empreendimentos.  

Os dados estão apresentados na Tabela 7.6.  
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Tabela 7.6 - Registro de Evento Extremos (1991-2012) 

Municípios Secas Alagamentos Enxurradas Inundações Vendavais Granizo 
Movimentos 

de Massa 
Erosão Incêndios Tornados Geada 

Agrolândia 5 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 

Braço do 
Trombudo 

1 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 

Laurentino 
 

2 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 

Mirim Doce 4 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 

Otacílio 
Costa 

3 0 2 4 7 3 0 0 0 0 0 

Pouso 
Redondo 

3 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 

Ponte Alta 
do Norte 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rio do Oeste 3 0 10 4 0 1 1 0 0 0 0 

Rio do 
Campo 

6 0 11 5 2 4 0 0 0 0 0 

Rio do Sul 2 0 12 7 2 0 0 0 0 0 0 

Salete 5 0 12 0 5 1 0 0 0 0 0 

Taió 5 0 13 5 1 2 0 0 0 0 0 

Trombudo 
Central 

2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

Total 43 0 92 35 20 16 1 0 0 0 0 

Fonte: Adaptado de Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (2013). 
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No que se refere aos empreendimentos aqui tratados, não há interferência significativa 

desses episódios de seca vez que estes não afetam a disponibilidade hídrica. Contudo, há 

uma influência no aspecto qualitativo, visto que, em épocas de estiagens há uma menor 

circulação nos reservatórios.  

As enchentes são os eventos extremos que mais ocorrem na bacia do rio Itajaí do 

Oeste, conforme mostra a Tabela 7.6, e preocupam no sentido em que, na medida em que a 

água acumulada pela precipitação extravasa o nível natural do rio, promove danos às 

ocupações existentes às margens do curso d’água.  

 

7.1.2.2.1. Enchentes na Bacia do rio Itajaí do Oeste 

A Tabela 7.7 exemplifica a situação dos municípios da Bacia com relação a frequência 

de grandes enchentes e perdas materiais relacionadas a esses eventos.  

Com base nos dados apresentados pela Tabela 7.7, a enchente que causou maiores 

danos para a região da bacia do rio Itajaí do Oeste foi a ocorrida em 1983. Dentro da bacia 

do rio Itajaí do Oeste, as cidades mais afetadas foram Taió e Rio do Sul. A causa dessa 

enchente foi uma anomalia climatológica, que causou um volume de chuvas acima do 

esperado para a região, choveu intensamente durante cinco dias seguidos, o que causou os 

rios da região da bacia encherem e atingirem as cidades próximas (G1, 2013). 

Em Taió, aproximadamente 90% da zona urbana do município foi totalmente alagada. 

Em Rio do Sul, 400 casas foram arrastadas e desapareceram, deixando 25 mil desabrigados, 

quantidade que representava 65% da população do município na época (RCN, 2020).  
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Figura 7.18 – Enchente centro de Taió (1983) 

 
Fonte: Prefeitura de Taió, 1983. 

 

No ano seguinte (1984), ocorreu uma nova enchente com proporções parecidas às de 

1983. O nível da água atingiu aproximadamente 11,90 metros, este evento não provocou os 

mesmos níveis de destruição da anterior devido ao maior preparo das populações que, 

afetadas anteriormente, estavam mais instruídas em como agir nessas situações 

(LAURENTINO, 2014). 
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Figura 7.19 - Enchente em Laurentino (1984) 

 
Fonte: Prefeitura de Laurentino, 1984. 

 

 



                
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 128 

    

Tabela 7.7 - Principais enchentes no período de 1980 - 2010 

Ano Mês 

Itajaí do Oeste 

Taió Laurentino Rio do 

Oeste 

Rio do Campo Rio do Sul Trombudo 

Central 

Braço do 

Trombudo 

Pouso 

Redondo 

1983 7 

5.000 a 
10.000 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

 1.000 a 
5.000 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

 Mais de 
10.000 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

1.000 a 
5.000 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

  

1984 8 

1.000 a 
5.000 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

    1.000 a 
5.000 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

  

1992 5 

    Menos de 
1.000 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

   

1996 2 

   Menos de 
1.000 Pessoas 
perderam suas 

casas 

    

1997 10 

    Menos de 
1.000 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

   

1999 7 

    Menos de 
1.000 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

   

2001 10 
 Menos de 

1.000 
  1.000 a 

5.000 
Menos de 

1.000 
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Ano Mês 

Itajaí do Oeste 

Taió Laurentino Rio do 

Oeste 

Rio do Campo Rio do Sul Trombudo 

Central 

Braço do 

Trombudo 

Pouso 

Redondo 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

2002 11 

Menos de 
1.000 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

     Menos de 
1.000 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

Menos de 
1.000 

Pessoas 
perderam 

suas casas 

2005 9     Sem dados    

2009 10     Sem dados    

2010 4 Sem dados    Sem dados    

 
Fonte: Dados adaptados de “Estudo preparatório para o Projeto de Prevenção e Mitigação de Desastres na Bacia do Rio Itajaí, Cap 3.” 
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Os dados da Tabela 7.7 englobam os dados até 2010, porém através de notícias sabe-

se que a região continua sofrendo com as enchentes, como ocorreu em Rio do Sul em 2011.  

No dia 08/09/11 a cidade foi atingida pela inundação e quase 90% dela ficou coberta 

por água, os moradores foram obrigados a abandonar suas casas e se refugiar nos morros e 

locais mais elevados do município (DAGOSTINO, 2011).  

A chuva iniciou no dia 07/09 e continuo chovendo acima da média para o período até 

o dia 13/09, num acumulado de 107 mm, ficando quase 50 mm acima do mesmo período no 

ano anterior, que já havia sido considerado alto para o período. O grande volume, concentrado 

em um espaço curto de tempo, criou o cenário para o evento.  

Figura 7.20 - Enchente em Rio do Sul (2011) 

 
Fonte: Rosanne D’Agostino/G1, 2011. 

 

Enchentes atingiriam a região novamente em 2015. Atingiu várias cidades na região, 

em Rio do Oeste 70% da cidade foi destruída por conta das águas causando grandes danos 

à população. O dano estimado chegou a cerca de R$ 18 milhões (G1, 2015). 

O acumulado total de chuva no período chegou a 123 mm no dia 22/10, momento no 

qual o rio que corta a cidade estava com o nível em 10,84 m. Este volume de chuva elevado 

não é comum para esse período na região, nos anos anteriores o volume, para este mesmo 

período do ano, raramente ultrapassou 37 mm.  
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Figura 7.21 - Ruas alagadas em Rio do Oeste 

 
Fonte: Prefeitura de Rio do Oeste, 2015. 

 

7.1.3. Hidrologia 

Com objetivo de identificar as vazões de referência para cada aproveitamento, foi 

realizado um estudo hidrológico para cada ponto do barramento e de casa de força dos 

aproveitamentos hidrelétricos de interesse. A estação Taió (83050000) foi selecionada para 

gerar uma série de transferência de vazões para cada empreendimento, devido a área da 

estação englobar todos os pontos de interesse e sua série histórica possuir uma longa série 

de dados. Ela está localizada no município de Taió, conforme a figura abaixo. O período da 

série de dados avaliada é de, 19/04/1929 até 31/08/2021, totalizando 92 anos. A estação é 

operada pela EPAGRI-SC e está sob responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA). 



      
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 132 

 

Figura 7.22 - Localização da estação de Taió em relação aos empreendimentos. 

 

 

7.1.3.1. Áreas de contribuição de vazões 

Para a modelagem hidráulica, é necessário saber as vazões que ocorrem na seção de 

cada empreendimento. Utilizando a vazão da estação fluviométrica, foi possível fazer a 

correlação da área de drenagem, de forma a obter as vazões correspondentes. Essa 

correlação é baseada na proporcionalidade das vazões em relação a área de drenagem da 

bacia. As áreas estão apresentadas na Tabela 7.8 abaixo.  

Tabela 7.8 - Área de drenagem dos pontos de interesse da bacia do Itajaí do Oeste. 

ID Localização sub-bacia Área (km2) 

0 Estação Taió 1570,00 
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ID Localização sub-bacia Área (km2) 

1 CGH Rio Verde - Barramento 159,27 

2 CGH Rio Verde - Casa de força          210,97 

3 CGH Bruno Heidrich Neto - Barramento 165,88 

4 CGH Bruno Heidrch - Casa de força 166,61 

5 CGH Curt Lindner - Barramento 166,62 

6 CGH Rio das Pacas - Barramento 4,40 

7 CGH Rio das Pacas - Casa de força 5,72 

8 CGH Curt Lindner - Casa de força 379,12 

9 PCH Rudolf - Barramento 609,58 

10 PCH Rudolf - Casa de força 641,91 

11 PCH Passo Manso - Barramento 641,95 

12 PCH Passo Manso - Casa de foça 668,12 

 

Para a transferência de vazões, foi utilizada a seguinte formula:  

QEMP =
QEST × AEMP

AEST
 

Em que: 

QEMP = Vazão do empreendimento (m3/s) 

QEST= Vazão da estação fluviométrica (m3/s); 

QEMP = Área de drenagem do empreendimento (km2); 

AEST = Área de drenagem da estação fluviométrica (km2). 

 

7.1.3.2. Vazões médias mensais 

Os dados hidrológicos foram retirados do Hidroweb (ANA, 2022), site de propriedade 

da ANA, na forma de series históricas. A partir da análise destas informações foi possível 

calcular as vazões médias mensais para a estação escolhida, conforme apresentado na 

tabela e figuras abaixo. Nota-se que para a estação Taió (83050000) os meses de maior vazão 

máxima média foram de fevereiro e julho, enquanto os de menor vazão média mínima 

ocorreram em junho e também em julho. 

Tabela 7.9 - Vazões mínimas, médias e máximas das médias mensais calculadas para ambas as 
estações utilizadas no estudo. 

Mês 
Taió (83050000) 

Min(m³/s) Med(m³/s) Max(m³/s) 

1 4,52 43,65 144,11 

2 4,68 54,39 245,76 

3 6,15 43,00 127,90 
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Mês 
Taió (83050000) 

Min(m³/s) Med(m³/s) Max(m³/s) 

4 2,64 26,80 120,38 

5 2,00 31,32 137,84 

6 1,51 34,40 181,16 

7 1,13 34,38 327,57 

8 3,74 36,77 169,38 

9 5,47 51,28 204,71 

10 10,08 60,64 215,91 

11 6,22 38,87 157,04 

12 3,09 34,33 122,86 

 

Tabela 7.10 - Vazões mínimas, médias e máximas mensais para a estação de Taió (83050000) 

 

Com isso, foi possível gerar uma série de dados a partir da transferência de vazões 

por área para cada ponto de interesse, obtendo as vazões médias de longo termo a seguir: 

Tabela 7.11 – Vazões médias de longo termo calculadas. 

ID Localização QMLT (m3/s) 

0 Estação Taió 40,70 

1 CGH Rio Verde - Barramento 4,13 

2 CGH Rio Verde - Casa de força 5,47 

3 CGH Bruno Heidrich Neto - Barramento 4,30 

4 CGH Bruno Heidrch Neto - Casa de força 4,32 

5 CGH Curt Lindner - Barramento 4,32 
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ID Localização QMLT (m3/s) 

6 CGH Rio das Pacas - Barramento 0,11 

7 CGH Rio das Pacas - Casa de força 0,15 

8 CGH Curt Lindner - Casa de força 9,83 

9 PCH Rudolf - Barramento 15,80 

10 PCH Rudolf - Casa de força 16,64 

11 PCH Passo Manso - Barramento 16,64 

12 PCH Passo Manso - Casa de foça 17,32 

 

7.1.3.3. Permanência de vazões 

A curva de permanência é a representação estatística e gráfica das frequências 

acumuladas de ocorrência das vazões de um curso d’água, ou seja, a frequência com que 

determinada magnitude de vazão foi igualada ou superada durante o período observado.  

Para o cálculo das curvas de permanência de vazões foram utilizados os valores das 

vazões médias mensais regionalizadas em cada bacia de contribuição. Em seguida estes 

valores foram ordenados de forma decrescente e para cada um deles foram atribuídos uma 

ordem i. Por fim, calculou-se a probabilidade de superação de cada valor presente na série, 

com a seguinte equação:  

𝑃 =
100 × 𝑖

𝑁 + 1
 

Em que: 

P = Probabilidade de excedência do valor de vazão; 

i = Ordem do valor de vazão; 

N = Ordem do menor valor de vazão. 

A Figura 7.23 a seguir apresenta a curva de permanência da estação fluviométrica 

utilizada. O formado da curva aponta bacia grande com maior regularização natural. A Tabela 

7.12 apresenta as vazões de referência calculadas para os pontos de interesse. 
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Figura 7.23 – Curva de permanência para a estação Taió (83050000). 

 

Tabela 7.12 – Valores de vazões de referência para os pontos analisados. 

ID Localização Q50 (m3/s) Q90 (m3/s) Q95 (m3/s) Q98 (m3/s) 

0 Estação Taió 30,36 9,20 6,79 5,26 

1 CGH Rio Verde - Barramento 3,08 0,93 0,69 0,53 

2 CGH Rio Verde - Casa de força 4,08 1,24 0,91 0,71 

3 CGH Bruno Heidrich - Barramento 3,21 0,97 0,72 0,56 

4 CGH Bruno Heidrch - Casa de força 3,22 0,98 0,72 0,56 

5 CGH Curt Lindner - Barramento 3,22 0,98 0,72 0,56 

6 CGH Rio das Pacas - Barramento 0,09 0,03 0,02 0,01 

7 CGH Rio das Pacas - Casa de força 0,11 0,03 0,02 0,02 

8 CGH Curt Lindner - Casa de força 7,33 2,22 1,64 1,27 

9 PCH Rudolf - Barramento 11,79 3,57 2,64 2,04 

10 PCH Rudolf - Casa de força 12,41 3,76 2,78 2,15 

11 PCH Passo Manso - Barramento 12,41 3,76 2,78 2,15 

12 PCH Passo Manso - Casa de foça 12,92 3,91 2,89 2,24 

 

7.1.3.4. Vazões mínimas  

No que diz respeito à determinação das vazões mínimas para o estudo em questão, 

optou-se pela utilização da vazão de referência Q7,10. Esta vazão possui confiabilidade já́ que 

é largamente utilizada, além disso, se trata de uma vazão de estiagem, sendo interessante 

sua análise perante o estudo de aproveitamentos hidrelétricos.  
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A vazão Q7,10 representa a vazão mínima de 7 dias consecutivos com período de 

retorno de 10 anos. Para sua obtenção, calculam-se as mínimas medias moveis de 7 dias da 

série de dados de vazões diárias. Com esses valores, determina-se uma nova série histórica 

correspondente a cada ano da série. Em seguida, é utilizado um cálculo probabilístico para 

avaliação de um tempo de retorno de 10 anos. Neste caso empregou-se o método de Gumbel, 

conforme a equação a seguir:  

𝑥 = 𝑥 + 𝑠 ∗ {0,45 + 0,7797 ∗ 𝑙𝑛[ln (
𝑇𝑅

𝑇𝑅– 1
)]} 

Em que: 

x = Vazão Q7,10 (m³/s); 

𝑥 = Vazão média (m³/s); 

s = Desvio padrão amostral (m³/s); 

TR = Tempo de retorno (anos). 

A Tabela 7.13 apresenta as vazões calculadas para os pontos de interesse. 

Tabela 7.13 – Vazões mínimas de 7 dias com tempo de retorno de 10 anos para os pontos 
analisados. 

ID Localização Q7,10 (m3/s) 

0 Estação Taió 2,07 

1 CGH Rio Verde - Barramento 0,21 

2 CGH Rio Verde - Casa de força 0,28 

3 CGH Bruno Heidrich Neto - Barramento 0,22 

4 CGH Bruno Heidrch Neto - Casa de força 0,22 

5 CGH Curt Lindner - Barramento 0,22 

6 CGH Rio das Pacas - Barramento 0,01 

7 CGH Rio das Pacas - Casa de força 0,01 

8 CGH Curt Lindner - Casa de força 0,50 

9 PCH Rudolf - Barramento 0,81 

10 PCH Rudolf - Casa de força 0,85 

11 PCH Passo Manso - Barramento 0,85 

12 PCH Passo Manso - Casa de foça 0,88 

 

7.1.3.5. Vazões máximas 

Para o estudo de vazões máximas também foi utilizada a metodologia de distribuição 

de probabilidade de Gumbel. O cálculo foi realizado para diversos tempos de ocorrência e a 

equação que fornece as vazões é a seguinte:  
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𝑥 = 𝑥 − 𝑠 ∗ {0,45 + 0,7797 ∗ 𝑙𝑛[𝑙𝑛 (
𝑇𝑅

𝑇𝑅– 1
)]} 

Em que: 

x = Vazão máxima (m³/s); 

𝑥 = Vazão média (m³/s); 

s = Desvio padrão amostral (m³/s); 

TR = Tempo de retorno (anos). 

A Figura 7.24 apresenta as estimativas de Gumbel para a estação Taió e a Tabela 

7.14 a seguir apresenta os resultados obtidos com os dados regionalizados.  

Figura 7.24 – Estimativas de Gumbel para as vazões máximas na estação Taió. 
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Tabela 7.14 – Vazões com tempo de retorno de 2 a 10.000 anos para os pontos de interesse. 

ID Localização 
Tempo de Retorno - TR (anos) 

2 5 10 25 50 100 250 500 1.000 10.000 

0 Estação Taió 318,6 451,3 539,2 650,2 732,6 814,4 922,0 1.003,3 1.084,5 1.354,2 

1 CGH Rio Verde - Barramento 32,3 45,8 54,7 66,0 74,3 82,6 93,5 101,8 110,0 137,4 

2 CGH Rio Verde - Casa de força 42,8 60,6 72,5 87,4 98,4 109,4 123,9 134,8 145,7 182,0 

3 CGH Bruno Heidrich Neto - Barramento 33,7 47,7 57,0 68,7 77,4 86,0 97,4 106,0 114,6 143,1 

4 CGH Bruno Heidrch Neto - Casa de força 33,8 47,9 57,2 69,0 77,7 86,4 97,8 106,5 115,1 143,7 

5 CGH Curt Lindner - Barramento 33,8 47,9 57,2 69,0 77,8 86,4 97,9 106,5 115,1 143,7 

6 CGH Rio das Pacas - Barramento 0,9 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0 3,8 

7 CGH Rio das Pacas - Casa de força 1,2 1,6 2,0 2,4 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,9 

8 CGH Curt Lindner - Casa de força 76,9 109,0 130,2 157,0 176,9 196,6 222,6 242,3 261,9 327,0 

9 PCH Rudolf - Barramento 123,7 175,2 209,4 252,5 284,4 316,2 358,0 389,5 421,1 525,8 

10 PCH Rudolf - Casa de força 130,3 184,5 220,5 265,8 299,5 333,0 377,0 410,2 443,4 553,7 

11 PCH Passo Manso - Barramento 130,3 184,5 220,5 265,9 299,5 333,0 377,0 410,2 443,4 553,7 

12 PCH Passo Manso - Casa de foça 135,6 192,1 229,5 276,7 311,8 346,6 392,4 427,0 461,5 576,3 
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7.1.4. Hidrogeologia 

A hidrogeologia, quando representada em mapas temáticos, possui por objetivo a 

representação das variações de potenciais hídricos subterrâneos, que são condicionados 

pelas diferentes litologias que podem compor um arcabouço geológico regional. Neste 

contexto, é importante ressaltarmos as convenções internacionais utilizadas para representar 

mapas hidrogeológicos, que serão úteis no entendimento dos mapas e outras figuras aqui 

representadas. A Figura 7.25 representa os matizes de cores utilizadas para representar os 

diferentes tipos de aquíferos, baseados em seu tipo de fluxo (Intergranular ou Fraturado), e 

se estas litologias que comportam este fluxo são ou não aquíferos, ou seja, possuem a 

capacidade de comportar e transmitir fluídos. 

Figura 7.25 - Cores utilizadas na representação internacional de aquíferos 

 
Fonte: Modificado de Struckmeier e Margat (1995). 

 

A heterogeneidade dos diferentes aquíferos que ocorrem na bacia hidrográfica do Rio 

Itajaí do Oeste é dada pelos diferentes litotipos que povoam a paisagem regional, já descritos 

anteriormente, no capítulo de geologia. Nesta seção, é suficiente dizer, que estes aquíferos 

podem ser separados nos tipos fissurais ou porosos. A depender da história geológica, é 

possível haver ambos em um mesmo domínio: Uma rocha pode ter começado como fissural, 

e posteriores alterações do meio contínuo, como a dissolução de cristais, propiciaram 

porosidade, neste caso, como algo secundário. 

A bacia do Rio Itajaí do Oeste é constituída por cinco zonas aquíferas, sendo elas: 

• Aquíferos Sedimentares de maior potencialidade (as3_1); 

• Aquíferos Locais e Limitados (app); 

• Aquíferos Sedimentares de Menor Potencialidade (as4); 

• Aquíferos Fraturados de Menor Potencialidade (af3); 
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• Áreas Praticamente sem aquíferos (na_2). 

Abaixo estão caracterizadas as zonas de acordo com o “Mapa Hidrogeológico do 

Estado de Santa Catarina, 2013”. 

7.1.4.1. Unidades Hidrogeológicas da Bacia do Itajaí do Oeste 

O Domínio hidroestratigráfico da bacia do Itajaí do Oeste é representado, 

majoritariamente, pelo embasamento sedimentar da bacia do Paraná e, em três pequenos 

pontos no extremo oeste da bacia, dois na divisa do município de Taió com Santa Cecília e o 

outro na divisa da bacia com a cidade de Ponte Alta do Norte, existe a presença da formação 

Serra Geral.   

A grande diversidade de condições hidrogeológicas das unidades hidroestratigráficas 

existentes na bacia do Itajaí, denotam a complexidade do sistema hidrogeológico regional, 

onde uma mesma unidade, a depender das condições, pode abrigar litologias aquíferas, 

aquitardos e aquicludes, bem como a presença de litologias de unidades contíguas com 

mesmo comportamento hidráulico (MACHADO et al., 2013).  

Dessas litologias que compõem a referida bacia, descritas nesta seção, destacam-se, 

por sua alta porosidade, permeabilidade, homogeneidade, continuidade e dimensões, os 

aquíferos Pirambóia e Botucatu, que constituem o Sistema Aquífero Guarani (SAG), um dos 

mais importantes mananciais subterrâneos transfronteiriços do mundo e que ocorre, 

predominantemente, da porção central para o oeste do estado de Santa Catarina, ocupando 

uma área de aproximadamente 49.200km². Nesta bacia hidrográfica, estas unidades ocorrem 

nas proporções mais ocidentais, e embora não possuam tanta expressão em termos de área, 

representam importantes ponto de recarga para o SAG (MACHADO et al., 2013). 

O mapa da página 142 demonstra a hidrogeologia da Bacia do rio Itajaí do Oeste. 
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7.1.4.2. Características das Zonas Aquíferas da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste 

Nesta seção descreveremos os diferentes tipos de aquíferos, separando-os nos 

domínios cristalinos (rochas granitoides e gnáissicas) domínios Vulcano sedimentares do pré-

cambriano (rochas vulcanogênicas, e Vulcano-sedimentares) e aquíferos sedimentares, 

pertencentes ao domínio da bacia do Paraná. 

7.1.4.2.1. Aquíferos Sedimentares de maior potencialidade (as3_1) 

Pertencente a unidade estratigráfica Rio do Sul e parcialmente Rio Bonito. Esta 

unidade apresenta vazões entre 5,0 e 80,0 m³/h, para poços bem construídos, os níveis 

estáticos variam geralmente entre 5,0 e 20,0 m. Esta zona aquífera caracteriza-se por 

apresentar água com qualidade boa para todos os fins, o valor de TSD geralmente é maior do 

que 300 mg/L, porém, de acordo com o fluxo de água, pode chegar próximo a 1.300,00 mg/L, 

podendo ser encontradas águas com elevado teor de ferro, manganês e odor de gás sulfídrico 

(MACHADO et al., 2013). 

Para captação são aconselhados poços tubulares profundos, da ordem de 120 m. 

Neste tipo de aquífero, poroso e consolidado, esperasse uma média vulnerabilidade de 

contaminação, sendo rejeitos industriais e dejetos humanos as maiores fontes 

contaminadoras (MACHADO et al., 2013). 

Aquíferos sedimentares apresentam boa produção e estão associados a importantes 

centros urbanos industrializados, que lhes conferem uma grande importância hidrogeológica 

local (MACHADO et al., 2013). 

7.1.4.2.2. Aquíferos Locais e Limitados (app)  

Engloba todas as litologias que propiciam pouca produção de água, esta zona aquífera 

também está associada a derrames vulcânicos diversos, basálticos e andesíticos, pouco 

fraturados. Está associado às Unidades Hidroestratigráficas Permiana (Rio do Sul, Palermo, 

Irati e Serra Alta) e Cretácicas (Botucatu e Serra Geral). As vazões dos poços nestas áreas 

raramente ultrapassam a 3,0 m³/h, existem regiões onde a vazão pode chegar a até 10,0 m³/h. 

Esta zona aquífera caracteriza-se pela ocorrência de fontes, apresentando águas 

relacionadas com a infiltração recente de precipitações, poços tubulares são, em geral, 

profundos e as águas captadas com maior mineralização, com TSD superiores a 300 mg/L. 

Aconselha-se que os poços tubulares profundos não ultrapassem 120 m (MACHADO et al., 

2013). 
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A presença de aquíferos pobres e aquitardos em unidades hidroestratigráficas 

permianas e cretácicas, associados a condições morfológicas desfavoráveis e áreas 

escassamente povoadas, resulta em uma pequena importância hidrogeológica local. Porém 

sua dificuldade de acesso e constituição geológica resultam em uma baixa vulnerabilidade à 

contaminação (MACHADO et al., 2013).   

7.1.4.2.3. Aquíferos sedimentares de menor potencialidade (as4) 

Aquífero semiconfinado a confinado de extensão regional, com porosidade 

intergranular ampliada por fraturamento, descontínuo, heterogêneo e anisotrópico. Associado 

às Unidade Hidroestratigráficas Rio do Sul (itararé) e Rio Bonito. Na porção sudoeste ocorre 

parcialmente as Unidades Hidroestratigráficas Serra Alta, Teresina e Rio do Rastro. É 

aconselhado o uso de poços tubulares profundos, com profundidades na ordem de 150 m 

(MACHADO et al., 2013). 

Vazões captadas por poços bem construídos variam entre 1,0 e 3,0 m³/h raramente 

alcançando valores próximos a 10 m³/h ou até maiores, os níveis estáticos variam geralmente 

entre 5,0 e 20,0 m. Esta zona aquífera caracteriza-se por apresentar água com qualidade boa 

para todos os fins, o valor de TSD geralmente é inferior a 300 mg/L, com eventuais teores 

elevados de ferro. As águas de fontes possuem escassa mineralização em teores de TSD 

menores do que 100 mg/L (MACHADO et al., 2013). 

7.1.4.2.4. Aquíferos fraturados de menor potencialidade (af3) 

Aquífero livre a semiconfinado de extensão regional, com porosidade por fraturamento, 

descontínuo, heterogêneo e anisotrópico, associado à unidade Hidroestratigráfica Serra 

Geral, nas cotas altimétricas entre 700 e 1.800 m (MACHADO et al., 2013). 

As vazões captadas por poços bem construídos variam entre 2,0 e 15,0 m³/h, os níveis 

estáticos variam geralmente entre 5,0 e 30,0 m. Apresenta água com qualidade química boa 

para todos os fins, o valor de TSD geralmente é inferior a 200 mg/L. São aconselhados poços 

tubulares profundos, com profundidades de 150 m (MACHADO et al., 2013). 

Aquíferos com média a baixa produtividade, ocupando área rural muito povoada e 

importantes centro urbanos, o que confere a eles uma condição de grande a média 

importância hidrogeológica local (MACHADO et al., 2013). 

7.1.4.2.5. Áreas praticamente sem aquíferos (na_2) 

Esta área está associada com a feição geomorfológica da escarpa da Serra Geral, que 

se caracteriza pelas litologias vulcânicas que capeando as rochas sedimentares gonduânicas 
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apresentam alto grau de dissecação em terrenos com altitudes que variam de 400 a 1400 m. 

Também se relaciona com o relevo produzido pelas intrusões de rochas alcalinas (MACHADO 

et al., 2013). 

Zona aquífera desfavorável para poços tubulares profundos, o aproveitamento se dá 

por captação de fontes. A qualidade química dessas fontes é boa e o TSD não ultrapassa a 

50 mg/L (MACHADO et al., 2013). 

Aquitardos e aquicludes, raramente aquíferos localizados de pequena produtividade, 

que ocupam áreas escassamente povoadas em encostas de serra, o que caracteriza uma 

zona de pequena importância hidrogeológica local (MACHADO et al., 2013). 

7.1.5. Hidrossedimentologia 

O transporte de sedimentos é um fenômeno ocasionado pela desagregação da 

estrutura da camada superficial dos solos por ação mecânica provocada pelas precipitações, 

cabendo às enxurradas o carreamento dos materiais para as calhas dos cursos d’água. Além 

disso, a antropização da bacia também tem papel fundamental na produção de sedimentos, 

visto que altera a superfície do solo, facilitando o desprendimento de partículas. 

A produção, o transporte e a deposição de sedimentos dependem de uma série de 

fatores, podendo ocupar volumes destinados ao armazenamento, prejudicando assim a 

geração de energia. Além disso, o fato da criação de uma barreira de material sólido que 

avança sobre as estruturas de adução interfere na captação e ocasiona processos abrasivos 

de desgastes aos componentes mecânicos, reduzindo a vida útil das instalações. 

Neste tópico serão abordados os cálculos dos principais parâmetros a respeito da vida 

útil dos reservatórios, bom como as medidas mitigadores para maior eficiência na operação. 

7.1.5.1. Metodologia 

Para a realização do cálculo da estimativa de vida útil dos reservatórios utilizou-se 

como referência os Estudos de Inventários e projetos Básicos dos empreendimentos, além do 

Guia de Avaliação de Assoreamento de Reservatórios (Aneel, 2000). 

Seguindo a metodologia proposta por Electra Power Geração de Energia S.A. (2012), 

o estudo considerou a estação Taió (Cód. 83050000), localizada no rio Itajaí do Oeste. A 

estação foi escolhida por sua próxima com a área de interesse e por sua série histórica de 

aporte de sedimentos, período disponibilizado de 1997 até 2021. 

7.1.5.1.1. Descarga Sólida Total Média na Estação Taió 
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De acordo com a Electra Power Geração de Energia S.A. (2012), a descarga sólida 

total média é calculada através da soma da descarga sólida em suspensão total com a 

descarga sólida média de leito. 

𝑄𝑆𝑇 = 𝑄𝑆𝑆 + 𝑄𝑆𝐿 

Onde: 

Qst = Descarga sólida total média (t/dia); 

Qss = Descarga sólida média em suspensão (t/dia); 

Qsl = Descarga sólida média de leito (t/dia). 

 

7.1.5.1.2. Descarga Sólida Média em Suspensão 

A descarga sólida mensal em suspensão na estação Taió foi calculada através da 

equação sugerida no Guia de Assoreamento de Reservatórios da ANEEL; 

𝑄𝑆𝑆 = 0,0864 ∙ 𝑄 ∙ 𝐶𝑆 

Onde: 

Qss = Descarga sólida média em suspensão (t/dia); 

Q = Descarga líquida (m³/s); 

Cs = Concentração de sólidos em suspensão (mg/L). 

 

Os valores obtidos para a descarga sólida em suspensão deram origem à curva chave 

de sedimentos para a estação Taió, apresentada na Figura 7.26. 
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Figura 7.26 - Curva-chave de sedimentos para a estação Taió. 

 

 

A equação obtida para a curva-chave de sedimentos foi utilizada como base para a 

criação da série da descarga sólida média em suspensão mensal para a estação Taió: 

𝑄𝑆𝑆 = 2,4932 ∙ 𝑄𝑀𝐿𝑇
1,2076 

Onde: 

Qss = Descarga sólida média em suspensão (t/dia); 

Qmlt = Vazão média de longo termo (m³/s). 

Sendo a Qmlt 36,58 m³/s, calculada para a estação de Taió.  

A partir da Qmlt calculada no estudo hidrológico foi possível calcular a média mensal 

de longo termo da descarga sólida em suspensão, com valor de 270,62 t/dia. 

 

7.1.5.1.3. Descarga Sólida Média do leito 

Conforme proposto no estudo de inventário, de acordo com o Guia de Assoreamento 

de Reservatórios da ANEEL, é comum no Brasil adotar-se o valor da descarga sólida do leito 

como 10% da descarga em suspensão, enquanto em alguns países este índice pode chegar 
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a até 30%. Neste estudo optou-se pela utilização do valor de 15% em virtude das 

características da bacia como grau de antropização, geologia, declividade, relevo, pedologia 

e clima. 

O valor atribuído à descarga sólida média de leito é apresentado a seguir: 

𝑄𝑆𝐿 = 0,15 ∙ �̅�𝑆𝑆 

𝑄𝑆𝐿 = 0,15 ∙ 270,62 

𝑄𝑆𝐿 = 40,59𝑡/𝑑𝑖𝑎 

Portanto, a descarga sólida total média de sólidos para a estação fluviométrica Taió 

resultou em: 

𝑄𝑆𝑇 = 311,22𝑡/𝑑𝑖𝑎 

7.1.5.2. Deflúvio Sólido Total Médio Anual da Estação Taió 

O deflúcio sólido total médio anual utilizado para calcular o volume total de sedimentos 

retidos no reservatório, foi obtido multiplicando-se a descarga sólida total pelo número de dias 

em um ano. 

𝐷𝑆𝑇 = 𝑄𝑆𝑇 ∙ 365 

𝐷𝑆𝑇 = 311,22 ∙ 365 

𝐷𝑆𝑇 = 11.3594,27𝑡/𝑎𝑛𝑜 

 

7.1.5.3. Deflúvio Sólido Total Específico  

O deflúvio sólido total específico resultante para a estação fluviométrica de Taio, cuja 

área de drenagem é de 1.570,00 km², utilizado como referência para o cálculo do deflúvio 

sólido para os eixos das alternativas em estudo, é apresentado a seguir: 

 

𝐷𝑆𝑇𝑒 =
𝐷𝑆𝑇
𝐴

 

𝐷𝑆𝑇𝑒 =
11.3594,27

1.570,00
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𝐷𝑆𝑇𝑒 = 72,35
𝑡

𝑎𝑛𝑜 ∙ 𝑘𝑚²
 

 

7.1.5.4. Estudo de Vida Útil dos Reservatórios 

7.1.5.4.1. Peso Específico Aparente dos Sedimentos 

Conforme apresentado no estudo de inventário (ELECTRA POWER GERAÇÃO DE 

ENERGIA S.A., 2012), para a determinação do peso específico aparente dos sedimentos 

adotou-se a abordagem apresentada no Guia de Avaliação de Assoreamento de Reservatório 

da ANEEL, a qual consiste em se realizar uma estimativa de acordo com as dimensões do 

reservatório e algumas características da bacia. 

De acordo com as características geológicas da bacia em estudo, com a 

predominância de arenitos intercalado com siltitos e argilitos em menor quantidade, pode-se 

afirmar que há uma maior quantidade de areias médias na composição dos sedimentos da 

bacia. 

Por tratar-se de reservatórios de pequeno porte, o material que fica 

predominantemente depositado é a areia e, de acordo com Zhide (1998, apud ANEEL 2000), 

o peso específico médio aparente de longo prazo para sedimentos de areia média fina varia 

de 1,3 a 1,5 t/m³. Adotou-se, portanto, o valor de 1,2 t/m³ em função da diversidade de rochas 

ao longo do curso de água do rio Itajaí do Oeste. 

 

7.1.5.4.2. Determinação do Volume de Sedimentos 

Para a avaliação da vida útil do reservatório sob o ponto de vista sedimentológico, 

considerou-se a diretriz para projetos de PCHs da ELETROBRÁS, a qual contabiliza o tempo 

decorrido para a deposição de sedimentos para os barramentos até o nível d’água máximo. 

O volume dos sedimentos depositados no reservatório foi calculado por: 

𝑆 =
𝐷𝑆𝑇 ∙ 𝐸𝑟
𝛾𝑎𝑝

 

 

Onde: 

S = Volume retido no reservatório (m³/ano); 
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Dst = Deflúvio sólido total médio anual afluente (t/ano); 

Er = Eficiência de retenção do sedimento afluente (adimensional); 

γap = Peso específico aparente médio dos depósitos (t/m³). 

 

A eficiência de retenção do sedimento foi obtida da curva de Churchill, fornecida na 

Figura 7.27 e pela seguinte equação: 

𝐼𝑆 =
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑑𝑒𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜
=

𝑉𝑇
2

𝑄2𝐿
 

Onde:  

IS = Índice de sedimentação; 

Vt = Volume total do reservatório (m³); 

Q = Vazão média afluente (m³/S); 

L = Comprimento do Reservatório (m). 

 

Figura 7.27 - Curva de Churchill para retenção de sedimentos em pequenos reservatórios. 

 
Fonte: Diretrizes para Estudos e Projeto de Pequenas Centrais Hidrelétricas (2000). 
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7.1.5.4.1. Tempo de Assoreamento 

O tempo de assoreamento ou vida útil do reservatório foi calculado pela seguinte 

expressão:  

𝑇 =
𝑉𝑇
𝑆

 

Onde: 

T = tempo de vida útil (anos); 

Vt = Volume total do reservatório (m³); 

S = Volume de sedimentos no reservatório (m³/ano). 

 

7.1.5.4.2. Dados Utilizados 

A Tabela 7.15 apresenta os dados dos aproveitamentos que foram utilizados nos 

cálculos de vida útil dos reservatórios. As áreas de drenagem e a QMLT foram calculadas no 

estudo hidrológico deste relatório enquanto o comprimento e o volume máximo foram retirados 

dos estudos de inventário anteriores. 

Para os empreendimentos CGH Rio Verde e CGH Rio das Pacas não foi possível 

identificar os dados de volume e comprimento do reservatório. Já a CGH Curt Lindner é 

operada a fio d’água, ou seja, não há volume significativo de água armazenado em seu 

reservatório. 

Tabela 7.15 - Dados dos reservatórios dos aproveitamentos 

Aproveitamento 
Área de 

Drenagem (km²) 

Qmlt 

(m³/S) 

Comprimento 

(m) 

Volume do 

reservatório (m³) 

CGH Rio Verde 4,13 4,13 - - 

CGH Bruno Heidrich Neto 4,30 4,30 1.047,21 2,26E+04 

CGH Curt Lindner 4,32 4,32 0,00 0,00E+00 

CGH Rio das Pacas 0,11 0,11 - - 

PCH Rudolf 15,80 15,80 452,00 2,28E+04 

PCH Passo Manso 16,64 16,64 450,00 2,18E+04 

 

7.1.5.4.3. Avaliação da vida útil dos reservatórios 
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Considerando os dados dispostos na Tabela 7.15 e a metodologia de cálculo 

apresentada nos capítulos anteriores, foi realizada a avaliação de assoreamento para o 

reservatório dos empreendimentos hidrelétricos do rio Itajaí do Oeste. Os resultados podem 

ser visualizados na Tabela 7.16.  

Foi possível calcular apenas para a CGH Bruno Heidrich Neto e as PCHs Rudolf e 

Passo Manso. Para a PCH Rudolf o tempo de vida útil é próximo do calculado no projeto 

básico da usina. Já para a PCH Passo Manso, o tempo de vida útil é cerca de 3 vezes maior. 

Essa diferença pode se dar devido a série de dados para a presente avaliação ser mais longa, 

além de diferenças metodológicas, como a utilização apenas do volume morto ao invés do 

volume total no nível normal para o cálculo da vida útil. 

Tabela 7.16 - Resultados da avaliação de assoreamento dos reservatórios 

Aproveitamento DSTe(t/ano) IS ER (%) T (anos) T PB (anos) 

CGH Bruno Heidrich Neto 6.606,58 2,64E+04 0,13 31,62 - 

PCH Rudolf 34.207,39 4,62E+03 0,01 80,10 75,3 

PCH Passo Manso 36.518,25 3,80E+03 0,01 71,54 21,4 
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7.1.5.4.4. Medidas de controle de sedimentos 

Segundo Manozzo & Batista Engenharia e Construtora Ltda (2009) e Electra Power 

Geração de Energia S.A. (2012) recomendam-se ações preventivas ao longo da bacia como 

forma de controlar a produção de sedimentos. Essas ações podem ser: 

• Campanhas de conscientização da população no entorno com distribuição de 

espécies nativas para o replantio nas margens; 

• Fiscalização e controle de proteção das margens por parte do órgão ambiental; 

• Criação de planos de preservação da vegetação nas áreas de nascentes, topos 

de morro, encostas e margens, evitando a erosão superficial e o carreamento 

de finos; 

• Realização de obras de drenagem eficientes em toda a bacia prevendo a 

possibilidade de retenção de sedimentos; 

• Criação de política de controle do uso do solo, estabelecendo zonas de 

ocupação para diferentes atividades. 
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7.1.6. Geologia 

7.1.6.1. Compartimentação Geotectônica e Estrutura Regional 

A Bacia do Rio Itajaí do Oeste é caracterizada pelos domínios sedimentares da Bacia 

do Paraná, cuja deposição recobre o domínio cristalino, com primeiro registro no Ordoviciano 

e último no Cretáceo inferior. Esta bacia é testemunho de toda a deposição paleo-mesozoica 

no sul, sudeste e centro-oeste brasileiro, e possui extrema importância estratégica, tanto em 

termos de energia, por abrigar óleo e gás em diversas unidades sedimentares, quanto em 

termos de recursos hídricos subterrâneos, por abrigar os maiores reservatórios de águas 

subterrâneas do Brasil (ALMEIDA & HASUI, 1977). 

7.1.6.1.1. Bacia do Paraná 

Uma das maiores bacias intracratônicas do Brasil, a bacia do Paraná é composta por 

diversas sequências siliciclásticas, biogênicas e carbonosas, que recobrem diversos estados 

brasileiros desde o centro-oeste e sudeste, até o sul. Esta feição estrutural deposicional 

formou-se após os últimos movimentos tectônicos de amalgamação dos crátons Rio de la 

Placa, Kalahari, São Franciso-Congo e outras microplatas relacionadas. Esta bacia possui 

sua gênese logo após a sutura das porções emersas de terras arqueanas e proterozoicas, 

onde criou-se um único supercontinente, designado pela literatura como Gondwana. É 

importante destacar que este supercontinente passa a ser um único “continente”, quando os 

movimentos de colisão e/ou rifteamento, do ciclo brasiliano-panafricano cessam, idealizando 

um único vetor de movimento para esta nova superplaca. 

A bacia do Paraná alojou-se nas sinéclises existentes em Gondwana ocidental, na 

porção sul-americana, separada da parte africana pelos cinturões orogênicos consequentes 

do ciclo brasiliano. Esta bacia, possuindo por rochas fontes estas elevações do tipo 

himalaianas, cobriu parte das bacias Ediacaranas – Cambrianas do Itajaí, conforme atesta-se 

nas proximidades de Lontras, Ibirama e Apiúna, e o embasamento cristalino nas mesmas 

localidades, atestando que estas unidades já se encontravam expostas na época em que as 

rochas da base da bacia do Paraná (Basalto Três Lagoas e Grupo Ivaí) depositaram-se.  

As sinéclises da plataforma sul-americana tornaram possível a preservação de 

extensos pacotes das sequências da bacia do Paraná, testemunhos da evolução da vida em 

todo o paleozoico, possuindo além das importâncias energéticas e hídricas já citadas, uma 

ampla importância paleontológica, uma vez possível identificar a evolução e diferenciação de 

diversas espécies, tanto de grupos de flora quanto de fauna. Estes aspectos fazem da bacia 

do Paraná um abrigo de registros fósseis dos primeiros peixes e anfíbios, répteis, inclusive 
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dos primeiros dinossauros a existirem na Terra, das primeiras plantas lenhosas, pteridófitas e 

gimnospermas, tornando-a um patrimônio cultural e científico de valor inestimável para a 

nossa sociedade. A seguir serão descritas as formações geológicas que compõe a referida 

bacia, dentro do escopo de análise deste trabalho. 

O arcabouço estrutural da bacia é caracterizado por três sistemas de falhas principais: 

NW-SE, NE-SW e E-W (Zalán et al., 1990) onde os lineamentos principais exibem direção 

NW-SE e NE-SW, associados a processos de reativação tectônica das estruturas do 

embasamento. Os lineamentos E-W são relacionados aos esforços litosféricos decorrentes 

da abertura do Oceano Atlântico Sul, o que permitiu a formação de derrames basálticos, 

diques e sills de diabásio que compõem a Formação Serra Geral de idade Jurássico-Cretáceo. 

No estado de Santa Catarina a Bacia do Paraná é representada pelo Supergrupo 

Tubarão, Grupo Passa Dois e Grupo São Bento (WHITE, 1908), na Bacia do Rio Itajaí do 

Oeste estão presentes o grupo Passa Dois e o Supergrupo Tubarão.   

Figura 7.28 - Contexto tectono-estrutural da Bacia do Paraná e eventos de formação. 

 
Fonte: Extraído de Milan, 1997. 

 

7.1.6.2. Geologia Local 
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7.1.6.2.1. Grupo Itararé Formação Taciba e Membro Rio do Sul – Carbonífero 

O grupo Itararé aflora na porção ocidental da bacia hidrográfica do Itajaí-Açu, limítrofe 

às rochas e formações pré-cambrianas das serras do leste. Este grupo representa uma 

sedimentação periglacial, subglacial glácio-marinha a glacial. Suas idades deposicionais 

compreendem todo o período carbonífero, e descrevem um ambiente gélido, característico 

pelo avanço de geleiras, deixando seus registros atrvés de estrias (tool marks) contra as 

rochas subjacentes, depósitos periglaciais plataformais, como diamictitos e varvitos. Vale 

ressaltar que o sentido de migração destas paleogeleiras, demonstra um sentido para NW e 

SW, rumo ao antigo oceano “Panthalassa”, que possui por correspondente atual o Pacífico. 

Este oceano banhava as áreas que hoje pertencem ao centro de Santa Catarina, Paraná e 

Rio Grande do Sul. Naquela época ainda não existiam os andes, e uma grande plataforma 

continental epéirica cobria estas porções (CPRM, 2014) Destaca-se, que em termos de deriva 

continental, estas regiões estavam atualmente mais próximas ao polo sul, nas proximidades 

do paralelo 60º (CPRM, 2014). 

7.1.6.2.2. Supergrupo Tubarão-Permiano Inferior 

Este supergrupo é representado nas proximidades ocidentais, sobrepostos ao Grupo 

Itararé, e apresenta uma mudança de contraste em termos de ambientes deposicionais, 

relativos ao grupo anteriormente citado. Este grupo é composto por rochas da formação 

Palermo e Rio Bonito, que denotam ambientes costeiros rasos e de costa-afora. A base deste 

grupo é representada pelos siltitos, arenitos e siltitos carbonosos da formação Rio Bonito, 

representando ambientes flúvio-deltaicos.  

Esta formação é coberta pelas litologias de ambiente plataformais da formação 

Palermo, demonstrando características de ambiente marinho de costa afora, dominado por 

tempestades (CPRM, 2014). As relações com as unidades vizinhas se dão por zonas de 

cisalhamento, que por vezes estão encobertas por sedimentos mais recentes, não permitindo 

assim uma boa correlação entre as unidades, fato que colabora para diversas interpretações 

geológicas dessa área. 

7.1.6.2.3. Grupo Passa Dois – Permiano Médio a Superior e Triássico Inferior 

Este grupo é característico por deposições siliciclásticas em ambientes fluviais à 

lagunar, com gradações para plataformal costeiro raso e costa-afora. Sua base é composta 

pela Formação Irati, caracterizada por folhelhos, siltitos, margas e folhelhos betuminosos, 

possuindo fósseis de répteis mesossaurídios, representando um ambiente marinho de costa 

afora. É sucedido pela formação Serra Alta, Teresina e Rio do Rasto. Estas formações são 
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todas caracterizadas por depósitos marinhos que compreendem desde argilitos a arenitos 

finos, ora apresentam lentes de margas, ora demonstram processo de sedimentação 

dominado por decantação (costa-afora) ou influenciados por tempestades (plataforma rasa). 

O topo deste grupo é caracterizado pela formação Rio do Rasto, que já caracteriza uma 

importante mudança climática. Esta formação compreende depósitos de arenitos, com 

predominância de camadas tabulares, com estratificações cruzadas, pertencentes a ambiente 

lacustre (membro Serrinha) ou interdigitações entre ambientes eólicos, dominados por dunas 

e lacustre deltaico, como demonstrados pelo membro Morro Pelado (CPRM, 2014). 

7.1.6.2.4. Formação Botucatu – Jurássico Superior 

Em Santa Catarina, o mesozoico possui um amplo hiato temporal. A última formação, 

a Rio do Rasto, descrita anteriormente, marca uma transição de ambiente costeiro, úmido, 

para um ambiente mais árido e seco. Este ambiente árido é representado no registro geológico 

pela formação Botucatu, que representa o maior deserto continental no registro geológico 

brasileiro. Este deserto não era inteiramente desprovido de umidade, como sugerem fácies 

de interdunas encontradas no registro da Fm. Botucatu em alguns pontos. Este deserto era 

caracterizado por vastos campos de dunas, análogas ao atual deserto do Saara. Sua 

deposição no topo é interdigitada com os primeiros derrames basálticos do Grupo Serra Geral, 

que marcaram o fim deposicional desta formação (CPRM, 2014). 

7.1.6.2.5. Formação Serra Geral – Cretáceo 

Os basaltos do Grupo Serra Geral (ou formação, a depender do autor), constituem 

uma LIP (Large Igneous Province ou Grande Província Ígnea, em português) e devem sua 

existência à um dos maiores eventos basaltíferos que já existiram sobre a superfície da Terra, 

ao lado de eventos como as Deccan traps na Índia, e as Siberian Traps, na federação Russa. 

Esta província deve sua existência à um sistema de plumas mantélicas que se instalou sob a 

placa de Gondwana. Estas plumas, cujas procedências em termos de profundidades do manto 

variam, através do acréscimo térmico que propiciaram na base da crosta, fundiram-na, e foram 

capazes de criar um sistema de riftes, análogos ao atual rifte do leste africano, que separou 

os continentes sul-americano e africano, criando um novo oceano, o Atlântico (ZALÁN et al., 

1990). 

Esta província basaltífera deve ser interpretada como uma série de sucessões de 

derrames, que se encobriram ao longo do tempo, criando a feição de patamares, observadas 

tipicamente em Itaimbezinho. 
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As rochas da Bacia do Paraná, litologias que esta LIP recobre, apontam para um 

sistema desértico, análogo ao deserto do Saara ou de Gobi, quando os primeiros derrames 

cobriram estas áreas. Interações entre lavas de frente de derrames e dunas são observados 

em diversos pontos, onde uma depositou-se sobre a outra. Quando o choque térmico foi capaz 

de fundir a sílica dos grãos de areias destas paleodunas, é possível observar “injetitos”, que 

são injeções de sílica, com aparência de veios dentro dos derrames (ZALÁN et al., 1990). 

Este evento ígneo fissural mudou o paleoclima de sua época. O alto extravasamento 

de lavas e gases aumentaram o efeito estufa terrestre, aqueceram os oceanos (causando 

inclusive sua dilatação) e foram responsáveis por eventos transgressivos globais. A Terra, 

mais quente no Cretáceo, com temperaturas médias na superfície de 18°C (4°C acima do 

nível atual), com concentrações de CO2 de 1700 ppm (6 vezes o nível atual) e estes fatores 

foram responsáveis por climas mais severos e quentes. Com a deriva continental em curso, 

criou-se o proto oceano Atlântico, responsável por levar umidade ao interior do então em 

rompimento Gondwana. As águas deste proto oceano, inicialmente sem circulação, tornaram 

propícias o acúmulo de matéria orgânica em um ambiente anaeróbico, sendo responsável por 

criar os atuais reservatórios petrolíferos litorâneos e off-shore brasileiros.
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7.1.7. Aspectos geotécnicos  

Nesta seção serão abordados os aspectos geotécnicos, hidrogeológicos e ambientais 

que condicionam fatores de risco à vida humana na bacia do rio Itajaí do Oeste. 

Vale ressaltar que a palavra “risco” é aplicada neste contexto semanticamente 

relacionada à um grau de incerteza. Logo, dizer que determinada área possui um risco, 

significa caracterizá-la diante de determinados fatores naturais que funcionam como gatilhos 

para movimentos de massa, terra, etc; significa dizer que, em condições atípicas, esta área 

possui maior probabilidade de oferecer riscos, ou seja, esta área oferece altos graus de 

incertezas para a integridade de vidas humanas. 

Outro fator importante a se delimitar sobre riscos é a sua existência. Somente é 

considerado um risco o processo que pode impactar vidas humanas. Logo, uma vertente, em 

um local qualquer, que possuí eventos de fluxo de massa, e que não afeta ninguém, não 

caberia nesta análise. No entanto, vale ressaltar que em determinados impactos sinergéticos, 

é comum levar em consideração eventos geológicos em locais inabitados, pois mesmo sem 

presença humana, de maneira indireta, um evento, a depender de seu porte e abrangência, 

pode impactar em seus arredores. 

Também serão inclusos nesta seção os aspectos geológicos dos locais onde se 

encontram, e onde serão instalados, os empreendimentos, visto que o papel da geotecnia é 

oferecer um quadro completo dos fenômenos que podem potencialmente ser esperados das 

interações entre as obras que serão, ou já estão implantadas, e as características geológicas 

dos terrenos que serão afetados por elas, o detalhamento destas localidades é de vital 

importância. 

Para a realização das análises presentes neste tópico serão utilizados os dados das 

formações geológicas e pedológicas fornecidas pelo IBGE (2021), e os estudos e resultados 

obtidos pelos próprios empreendimentos, dados apresentados em seus respectivos projetos 

básicos. 

De forma geral, os empreendimentos presentes na bacia estão em contato com 4 

formações geológicas distintas, apresentados no quadro abaixo: 

Quadro 7.1 - Localização dos empreendimentos em relação com suas unidades e províncias 
geológicas 

Empreendimento Unidade Província Geológica 

CGH Rio Verde Serra Alta Bacia do Paraná 

PCH Rudolf Serra Alta Bacia do Paraná 

PCH Passo Manso Irati Bacia do Paraná 
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Empreendimento Unidade Província Geológica 

CGH Bruno Heidrich Neto Teresina Bacia do Paraná 

CGH Curt Lindner Serra Geral/Teresina/Serra Alta Bacia do Paraná 

CGH Rio das Pacas Teresina Bacia do Paraná 

 

Tanto as unidades como as províncias já foram trabalhadas anteriormente, não 

existindo a necessidade de repetir as informações.  

A Figura 7.29 abaixo apresenta a susceptibilidade a deslizamentos da área da bacia, 

com destaque para os locais dos empreendimentos.  

Figura 7.29 - Susceptibilidade à deslizamentos na bacia do rio Itajaí do Oeste 
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Pela figura é possível concluir que a região estudada é composta majoritariamente por 

áreas de alta suscetibilidade, com destaque para os arredores dos empreendimentos que são 

altamente propensos à deslizamentos. 

 

7.1.7.1. PCH Rudolf 

Este empreendimento se encontra sobre os Argilitos, Folhelhos e Siltitos da unidade 

Serra Alta, localizada bem no centro dessa formação, em uma região majoritariamente plana, 

apresenta pouca ou nenhuma interferência das unidades vizinhas.  

Segundo laudo geológico-geotécnico referente à estudo realizado em 2011, presente 

no projeto básico do empreendimento, as rochas sedimentares presentes no substrato 

rochoso na área do empreendimento têm plena capacidade de suporte para a obra devido às 

suas condições estruturais. 

Apesar de sua posição geologicamente sólida, o empreendimento se encontra em uma 

região muito propensa à deslizamentos, estando sujeita aos prejuízos trazidos por esse tipo 

de evento. Eventos esses que, dependentes de sua magnitude podem causar danos à 

infraestrutura.  

A PCH foi construída paralelamente ao Rio Itajaí do Oeste e a rodovia SC – 427. O 

seu reservatório fica muito próximo à rodovia, o que apresenta um risco potencial em caso de 

períodos de chuva intensa e elevação do nível de água. Entretanto, a existência de tal risco 

será avaliado no item 9. Modelagem Ambiental. O restante de sua estrutura se encontra em 

uma área de baixa densidade populacional. 

Cercada principalmente pelas residências dos moradores e áreas de agricultura da 

zona rural do município de Taió, essas situadas esparsamente ao longo da extensão do canal 

artificial que liga o reservatório à casa de máquinas. Áreas de APPs e vegetação residual 

também estão presentes, principalmente na margem oeste do canal. 

Pelos fatores apresentados é possível dizer que a PCH apresenta baixo risco 

potencial, sua distância da zona urbana do município, somada com baixa densidade 

populacional dos seus arredores e a falta de outras infraestruturas como ferrovias, 

subestações, linhas de transmissão, etc.. próximas, cria um cenário onde mesmo em caso de 

um evento como elevação do nível de água do reservatório ou rompimento da barragem, a 

área afeta seria pequena e os danos seriam restritos à área imediata.  

 

7.1.7.2. CGH Bruno Heidrich Neto 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 164 

 

Construído paralelamente ao rio do Rauen, o empreendimento está sobre a unidade 

Teresina, subgrupo da província geológica da Bacia do Paraná, litologia composta 

primariamente por Siltitos Argilosos. Construída em uma região majoritariamente plana o 

aproveitamento mantem-se na faixa de 300 – 400 metros em toda sua extensão.  

Assim como a maior parte dos empreendimentos da bacia, a CGH se encontra em 

uma região de susceptibilidade muito alta a deslizamentos. Estando exposta aos danos 

causados por um eventual fenômeno. 

O seu entorno é majoritariamente composto por áreas de floresta nativa, com 

pequenas ocorrências de agricultura e silviculturas, ambas de pequeno porte.  

A CGH Bruno Heidrich Neto é o aproveitamento mais afastado dos centros urbanos, e 

residências de forma geral. Praticamente não existem residências ou outros tipos de 

infraestruturas em seu entorno, as vias de acesso próximas são estradas de terra batida, estas 

que seriam as poucas construções atingidas em caso de acidente. Contudo, tais estradas são 

de uso privado, situadas no interior da propriedade da Heidrich & Heidrich e, portanto, o 

potencial impacto ficaria limitado ao próprio empreendedor. 

De forma geral, é possível afirmar que o isolamento deste empreendimento lhe confere 

a menor possibilidade de risco dentre os estudados. Mesmo em caso de rompimento ou 

elevação dos níveis do reservatório a área atingida seria pequena, e os danos seriam 

mínimos, atingindo principalmente estradas de terra e áreas de floresta nativa.  

 

7.1.7.3. CGH Curt Lindner 

O empreendimento está construído paralelamente ao Rio do Rauen e se estende de 

próximo à casa de máquinas da CGH Bruno Heidrich Neto, até próximo o encontro do rio com 

o Rio Itajaí do Oeste.  

O aproveitamento está sobre três unidades geológicas, o seu trecho inicial está sobre 

a unidade Teresina, o intermediário sobre a unidade Serra Geral e seu final sobre a unidade 

Serra Alta. Também está relacionado a dois litotipos diferentes, sua metade superior, mais 

afastada do rio Itajaí do Oeste, apresenta litologias típicas do grupo São Bento, com basaltos 

e dacitos, enquanto sua metade inferior é ligada com argilitos, folhelhos e siltitos da unidade 

Serra Alta, mesma unidade que sustenta a PCH Rudolf. 

Assim como na área da CGH Bruno Heidrich Neto, existem poucas residências, ou 

construções em geral, presentes, o entorno do empreendimento é basicamente constituído 

por floresta nativa e pequenas extensões agrícolas, estes presentes em seu trecho final. 
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Apesar de estar mais próxima à rodovia e aos centros urbanos, o empreendimento ainda se 

encontra em uma região afastada e rural, suas principais vias de acesso são compostas por 

estradas de terra batida e nenhuma infraestrutura, como linhas de transmissão ou 

subestações estão próximas. 

Novamente o isolamento do empreendimento lhe confere um risco potencial menor, 

estando afastado de populações e construções representa um perigo pequeno em caso de 

acidentes ou eventos extremos, quaisquer danos causados por eventuais ocorrências seriam 

contidos ao seu entorno imediato.  

 

7.1.7.1. CGH Rio das Pacas 

A CGH Rio das Pacas é construída de forma perpendicular ao Rio do Rauen, na 

margem direita do rio homônimo, com o seu reservatório na extremidade mais afastada do 

rio. Ela se encontra sobre duas unidades geológicas, a unidade Teresina, de litologia Siltito 

Argilosa, suporta a área do reservatório, enquanto o restante fica na região composta pela 

unidade Serra Geral, Basaltos e Dacitos.  

Para um aprofundamento maior das características estruturais foi consultado o Estudo 

de Conformidade Ambiental (ECA) do empreendimento.  A CGH tem suas estruturas apoiadas 

sobre as rochas sedimentares da Bacia do Itajaí, que se encontram aflorante no leito do rio 

formando corredeiras. A litologia principal é um argilito avermelhado com acamamento bem 

marcado da sequência sedimentar intermediária. A rocha constitui-se principalmente de 

argilominerais com cimentação silicosa, apresentando-se bem compacta. Apresenta um 

fraturamento moderado, com fraturas sub-verticais de direção principal NE, e outro paralelo 

ao acamamento. 

Do ponto de vista pedológico, a cobertura de solos na área é baixa, devendo estar em 

média em 2 metros de profundidade. As estruturas se apoiam diretamente na rocha por conta 

do solo raso, sendo que no local do barramento e da casa de força ocorrem lajeados expostos 

no rio. As encostas apresentam uma cobertura de solo bem rasa. Deve-se atentar para o 

fraturamento das rochas, principalmente a interação entre os planos paralelos ao 

acamamento com os sub-verticais, que favorece o desprendimento de blocos de rocha.  

 Majoritariamente plana, possui uma leve variação hipsométrica entre suas 

extremidades, a porção mais elevada fica próxima ao reservatório, cota 400-500 m, 

diminuindo conforme se aproxima do rio do Rauen, cota 300-400 m. Se encontra numa área 

de alta susceptibilidade a deslizamentos.  
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O aproveitamento é localizado na zona rural do município de Taió, sendo assim, não 

possuí residências ou outras habitações humanas nas proximidades, a CGH é cercada por 

áreas de agricultura e floresta nativa, com eventuais pontos de plantações de gramíneas para 

criação de gado e pinheiros (pinus sp). Pode-se ter uma ideia do risco criado pelo 

empreendimento ao observar os impactos sobre os aspectos sociais causados pela sua 

implantação. Segundo o ECA: 

• Propriedades Atingidas – Nenhuma; 

• Núcleos Urbanos – Nenhum; 

• Unidades de Conservação – Nenhuma; 

• Relocação de Estradas – Não; 

• Áreas Tradicionais – Nenhuma. 

Assim como as CGHs Bruno Heidrich Neto e Curt Lindner, este empreendimento é 

beneficiado pelo seu isolamento e afastamento dos centros urbanos e das redes de 

infraestrutura, assim o risco é baixo e eventuais acidentes serão de uma escala menor e 

limitados as redondezas. 

 

7.1.7.2. CGH Rio Verde 

O empreendimento se encontra situado no Salto do Rio do Oeste, município de Rio do 

Campo. Utilizando com fonte hídrica o Rio Itajaí do Oeste e o Ribeirão Carneiro, é composto 

por duas barragens, uma localizada na calha principal do Rio Itajaí do Oeste e outra no 

Ribeirão Carneiro. 

Estando sobre a unidade Serra Alta, a estrutura da CGH é sustentada pelos argilitos, 

folhelhos e siltitos típicos dessa unidade. Seu entorno é majoritariamente plano, fica dentro 

da cota 400 – 500 m em toda sua extensão. Estando na porção mais ao norte da bacia do Rio 

Itajaí do Oeste, a CGH foi construída em uma área com susceptibilidade à deslizamentos 

muito alta, situação condicionadas pelos fatores físicos definidores da paisagem. 

A CGH Rio Verde é o aproveitamento que se encontra mais próximo à um centro 

urbano dentro todos os estudados, porém não tão próximo a ponto de oferecer um risco 

imediato em caso de um acidente, como é o caso de alguns outros empreendimentos ao longo 

do rio Itajaí Açu. Estando a 4 km do centro do município de Rio do Campo.  

Este empreendimento é o que se encontra na região mais heterogênea entre os 

estudados, está próximo de silviculturas, áreas de floresta nativa, propriedades agrícolas e 
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conjunto de construções não habitacionais. Por possuir essa diversidade, e principalmente 

por conta da presença de outras construções e pessoas ao redor, seu risco potencial aumenta 

se comparado aos outros aproveitamentos já abordados, porém, por ainda não possuir 

habitações humanas próximas, o aumento não é tão grande. 

 

7.1.7.3. PCH Passo Manso 

No local onde será construído o empreendimento constatou-se somente a presença 

de rochas sedimentares pertencentes à Bacia do Paraná (siltitos e arenitos) e corpos de 

diabásio na forma de diques e soleiras e, também, na forma de seixos e blocos rolados no 

leito do rio e ao longo da bacia de inundação, em ambas as margens. As rochas sedimentares 

identificadas estão relacionadas à Formação Rio Bonito junto ao barramento, Formação 

Palermo, Serra Alta, Irati e os diabásios à Formação Serra Geral.  

O local onde será assentado o barramento é constituído de rochas sedimentares, mais 

precisamente arenito sotoposto ao siltito, ambos pertencentes à Formação Rio Bonito. São 

rochas sedimentares estratificadas, sendo o arenito mais coeso que o siltito. No local do 

conduto forçado, na superfície, se vê somente material argiloso alterado sobre as rochas da 

Formação Palermo assentado sobre os diabásio da Formação Serra Geral. O local onde será 

construída a casa de máquinas está representado na superfície por um solo argiloso 

vermelho. 

O manto de alteração no local previsto para o conduto forçado e a casa de máquinas 

é da ordem de 1,15 m. 

A variação hipsométrica ao longo da PCH é pequena, com as cotas maiores (410 – 

430 m) na sua porção norte, próximas ao barramento, e cotas menores, próximas à casa de 

máquinas, (380 – 400 m) na porção sul. O terreno próximo é bem acidentado, com variações 

hipsométricas constantes, diferentemente da porção sul, onde as variações são muito 

menores e possuí grandes extensões de valores constantes.  

Quando se trata de riscos geológicos na área foram identificados dois tipos, o primeiro, 

definido como R1, está relacionado especificamente com as estruturas geológicas 

(falhas/fraturas) do material rochoso (Arenito) e o segundo, R2, com o material de cobertura 

(incluindo o contato solo/rocha).  

O risco R1 está ligado com as estruturas geológicas e seus cruzamentos, estes podem 

oferecer risco (caso haja escavação em rochas) e propiciar a queda e tombamentos de blocos 

de rochas, blocos com tendência a ser de médio a grande diâmetro, máximo de 10m nos 
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locais onde a rocha estiver com a menor influência das estruturas geológicas, como as 

escavações acontecerão em pouca profundidade, estes blocos formados pouco influenciarão 

na estabilidade. 

O risco R2 está relacionado com possíveis movimentos de massa, ou deslizamentos, 

alguns já observados na região, na camada de cobertura e no contato solo/rocha, os quais 

são classificados segundo sua geometria e origem do processo, dependendo destes fatores, 

poderá ser rastejo, degrau de abatimento, podendo chegar a escorregamentos circulares e 

desmoronamentos. Os dois primeiros demonstram os primeiros indícios de movimentação de 

massa podendo ainda evoluir para escorregamentos, dos quais somente o segundo foi 

observado, ocorrendo em locais onde a vegetação original (mata) foi suprimida por pastagens, 

aliada a intervenção humana através da ocupação por construção de acessos e instalações. 

Os degraus de abatimento ainda podem favorecer a ocorrência dos escorregamentos 

circulares pela criação de superfícies que facilitariam a infiltração de água superficial, 

necessitando um plano abaixo da superfície para que ocorra a movimentação do material que 

se encontra acima deste plano, situações estas mais raras e que possivelmente não ocorram 

na área.  

Já os desmoronamentos podem ser mais frequentes, pois necessitam apenas de 

descalçamento da base para que a porção superior perca sustentação e entre em 

movimentação, situação que pode ocorrer na escavação do canal adutor, locais em que 

pequenas medidas reparadoras e/ou preventivas (retaludamentos, drenagens, contenção, por 

exemplo) poderão ser tomadas sem que se tenha que fazer intervenções com obras de 

estabilidade de grande porte. 

A área da PCH está inserida em uma região com susceptibilidade alta a muito alta de 

deslizamentos, uma atenção especial para o risco R2 é recomendada. 

Dos empreendimentos estudados PCH Passo Manso é a que apresenta o maior risco 

potencial, isto pelos aspectos geológicos já apresentados, mas também pela sua localização. 

Apesar de estar distante de um centro urbano, a PCH está muito próxima da comunidade 

Passo Manso, conjunto habitacional humano que, a depender da intensidade de um eventual 

acidente envolvendo o aproveitamento, poderia estar sujeito aos efeitos deste. Também vale 

ressaltar que a área do reservatório está muito próxima a SC – 427 e ambas estão em cotas 

hipsométricas similares, em um eventual período de chuvas intensas, a elevação do nível do 

reservatório, extrapolando sua capacidade, muito provavelmente atingirá a rodovia, podendo 

causar danos estruturais e atrapalhando o fluxo rodoviário. 
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Cabe comentar que a implantação do canal irá encontrar com a SC – 350 em dois 

pontos, o primeiro próximo à casa de máquinas, e o segundo poucos metros a montante. 

 

7.1.8. Geomorfologia 

Para fins das análises geomorfológicas necessárias ao presente estudo, serão 

considerados os conceitos abordados por IBGE (2009) para a compartimentação e análise do 

relevo. Conforme esta proposta o relevo é individualizado em: Domínios Morfoestruturais, 

Regiões Geomorfológicas, Unidades Geomorfológicas, Modelados e Formas de Relevo, que 

serão descritas nos próximos tópicos, abrangendo e caracterizando as diferentes áreas de 

influência delimitadas e anteriormente apresentadas. 

7.1.8.1. Domínios Morfoestruturais 

Os domínios estruturais inserem-se no primeiro nível taxonômico da 

compartimentação da superfície física. Estas grandes unidades de relevo são controladas 

principalmente por fatores endógenos ligado à geodinâmica terrestre (IBGE, 2009). Sua 

ocorrência dá-se em escala regional, agrupando os eventos geomorfológicos de acordo com 

o arcabouço geológico e pelos processos tectônicos atuantes nas mesmas (IBGE, 2009). A 

geologia, aliada a influência de efeitos climáticos variáveis, geraram vastos conjuntos de 

relevos, que preservam entre si as relações comuns com as estruturas geológicas a partir da 

qual se formaram (IBGE, 2009). 

Seguindo a definição proposta pelo IBGE (2009), com base nos Domínios 

Morfoclimáticos propostos por Aziz Nacib Ab’saber (Os domínios morfoclimáticos na América 

do Sul, 1977), para o Brasil foram definidos 4 domínios morfoestruturais: 

• Depósitos sedimentares quaternários; 

• Bacias e coberturas sedimentares fanerozoicas; 

• Cinturões móveis neoproterozoicos; 

• Crátons neoproterozoicos. 

Na Bacia do Itajaí do Oeste predominam as Bacias e Coberturas Sedimentares 

Fanerozoicas. Ocorrem também pequenas ocorrências de Depósitos Sedimentares 

Quaternários. 

7.1.8.2. Regiões Geomorfológicas 
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Compõem o segundo nível taxonômico na classificação do relevo, representam os 

compartimentos inseridos nos conjuntos litomorfoestruturais os quais, sob ação de fatores 

climáticos pretéritos e atuais, resultam em agrupamentos de feições semelhantes, associadas 

às formações superficiais e às fitofisionomias. Em sua identificação são consideradas também 

a distribuição espacial juntamente com sua localização.  

Segundo IBGE (2009) são exemplos de regiões geomorfológicas o Planalto da 

Borborema, a Chapada Diamantina, as Chapadas do São Francisco, a Serra do Espinhaço, a 

Serra da Mantiqueira e o Planalto das Araucárias. 

 As áreas de influência do estudo estão sobre a região geomorfológica denominada 

Serras Litorâneas (Serra do Mar) Catarinense. 

7.1.8.3. Unidades Geomorfológicas da Bacia do Itajaí do Oeste 

Consideradas o terceiro nível taxonômico, as Unidades Geomorfológicas são 

estabelecidas como um arranjo de formas altimétricas e fisionomicamente semelhantes em 

seus diversos tipos de modelados.  

Os processos morfogenéticos e à similaridade de formas podem ser explicados por 

fatores paleoclimáticos e por condicionantes litológicas e estruturais.  

Cada unidade geomorfológica revela seus processos pretéritos, formações superficiais 

e tipos de modelados distintos dos demais. Como consequência o comportamento da 

drenagem, seus padrões e anomalias são tomados como referencial à medida que revelam 

as relações entre os ambientes climáticos atuais ou passados e as condicionantes litológicas 

ou tectônicas. 

7.1.8.3.1. Patamares do Alto Rio Itajaí 

Dispondo-se em uma faixa de direção geral NW-SE que se estreita para o sul, esta 

unidade é caracterizada pela intensa dissecação do relevo, com patamares e vales 

estruturais, cujo melhor exemplo é o vale do rio Itajaí do Norte ou Hercílio. A presença de 

extensos patamares, alcançando dezenas de quilômetros, e de relevos residuais de topo 

plano (mesas), limitados por escarpas, deve-se às rochas de diferentes resistências à erosão, 

como os arenitos mais resistentes e os folhelhos menos resistentes. O relevo apresenta 

grandes contrastes altimétricos, sendo que as maiores altitudes, que atingem 1220 metros, 

são encontradas na serra da Boa Vista, localizados no sudeste da unidade. As menores 

altitudes estão nos vales dos rios, sendo que grande a amplitude altimétrica entre os topos 

dos morros e os fundos dos vales (SANTA CATARINA, 1986). 
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7.1.8.3.2. Planícies Aluvio-Coluvionares 

Estão localizadas em pequenas porções ao longo de toda a Bacia Itajaí do Oeste. 

Tendo sua maior extensão contínua no sentido NW-SE, iniciando no município de Salete e 

terminando em Agronômica. Essa extensão segue o curso do Rio do Oeste, e da maior falha 

presente na bacia Itajaí do Oeste, sendo interceptada por diversos tributários do rio principal 

ao longo dessa extensão. A planície em si é constituída por uma superfície plana, 

horizontalizada, de baixa altitude, constituída por sedimentos muito finos, como silte e argilas, 

até sedimentos mais grossos, como cascalho. Os materiais mais grosseiros tendem a se 

depositar nas regiões mais próximas as nascentes, enquanto os mais finos predominam nas 

planícies de inundação (IBGE 2018). 

7.1.8.3.3. Planalto Campos Gerais 

Estando localizadas na parte oriental da Bacia Itajaí do Oeste, fazendo divisa com os 

municípios de Monte Castelo, Santa Cecilia, Ponte Alta do Norte e São Cristóvão do Sul. 

Seguindo a direção N-SE. 

Segundo IBGE (2018), o Planalto dos Campos Gerais caracteriza-se por apresentar 

relevo pouco dissecado, com desníveis pequenos, onde se destacam modelos de 

aplanamento e de dissecação homogênea e diferencial, mas com drenagem pouco 

aprofundada. Os modelados de aplanamento correspondem a restos de uma superfície de 

aplanamento que ainda se mantêm conservados, ocorrendo de forma descontínua dentro da 

unidade, isolados pelos modelados de dissecação. 

7.1.8.3.4. Planalto de Lages 

Esta unidade localizada na parte SO da Bacia do Itajaí do Oeste. Se estende no 

sentido NO-SE, tendo sua maior concentração territorial ao sul da bacia, no município de 

Otacílio Costa. 

Denominada por Almeida (1952), esta unidade geomorfológica é caracterizada em sua 

maior parte por um relevo de dissecação homogênea, na qual a densidade da drenagem é 

grosseira e seu aprofundamento é pequeno, estando na ordem de 36 a 60 M. Este relevo 

configura formas colinosas, essa homogeneidade de formas é quebrada pela presença de 

alguns relevos residuais. Afora o material de origem fluvial, no Planalto de Lages a ocorrência 

de formações superficiais é pouco expressiva. Os solos são rasos e predomina o tipo 

cambissolo. Nos relevos mais altos é comum a rocha aflorar (IBGE 2018). 

7.1.8.3.5. Patamar Ponta Grossa Itapetininga 
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Esta é a menor unidade geomorfológia presente na Bacio Itajaí do Oeste, localizada 

no norte da bacia, na divisa com o município de Papanduva, a unidade ocupa pouca mais de 

400 km². 

O Patamar de Ponta Grossa apresenta uma topografia regular, quase plana, que 

corresponde a uma superfície de baixa energia de relevo. No conjunto, a unidade é 

individualizada como um patamar intermediário, constituído predominantemente por uma 

superfície colinosa que resultou de um modelado de dissecação homogêneo, diferindo da 

densidade da drenagem e em seu aprofundamento (IBGE 2018). 

7.1.8.4. Modelados 

O IBGE (2009), expõe os modelados como a quarta ordem de grandeza na 

classificação do relevo. Esta ordem consiste em padrões de formas de relevo que apresentam 

características físicas similares em função dos processos morfogenéticos atuantes, sendo 

estes classificados em quatro categorias: acumulação, aplanamento, dissolução e 

dissecação. 

Modelados de acumulação são diferenciados, de acordo com os 

processos genéticos atuantes em eólicos, fluviais, marinhos, lacustres 

e de gêneses mistas, quando dois ou mais processos atuam 

concomitantemente (IBGE, 2009). 

Os modelados de aplanamento foram identificados em função de seu 

estado atual de conservação ou degradação, por sucessivos episódios 

erosivos posteriores à sua elaboração (IBGE, 2009). 

Os modelados de dissolução são mais comuns em rochas 

carbonáticas, sendo classificados de acordo com característica 

superficiais e subterrâneas (IBGE, 2009). 

Modelados de dissecação são caracterizados em função da 

degradação e erosão, de acordo com os processos morfogenéticos 

atuantes. Esta categoria é classificada em: dissecados homogêneos, 

dissecados estruturais e dissecados em ravinas (IBGE, 2009). Os dois 

primeiros são classificados em função dos topos, que podem ser 

convexos (c), tabulares (t) e aguçados (a), bem como pelo 

aprofundamento e densidade da drenagem (IBGE, 2009). 

Na Bacia do rio Itajaí do Oeste, ocorrem processos destrutivos, sob a forma de 

sistemas de dissecação homogênea de topos convexos (Dc), aguçados (Da) e tabular (Dt), e 

sistemas de aplanamento, com degradação desnudada pediplana (Pgu). Existem dois 
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sistemas de acumulação, terraços fluviais (Atf) e planícies fluviais (Apf). Estes caracteres são 

acompanhados pela numeração (11, 12, 13, 21, 22, 31, 32... 55), cujo primeiro número 

representa a densidade de drenagens, e o segundo, o grau de entalhamento. A Figura 7.30 

indica os índices de dissecação do relevo (extraído do manual técnico de geomorfologia do 

IBGE 2009). 

Figura 7.30 - Índices de dissecação do relevo. 

 
Fonte: Extraído do Manual Técnico de Geomorfologia do IBGE, 2009. 

 

7.1.8.4.1. Características dos Modelados Geomorfológicos 

Sistema de Acumulação (Atf e Apf) Estes sistemas desenvolvem-se nas zonas de 

baixos topográficos, ocorrendo associada às unidades geomorfológicas de planícies fluviais e 

marinhas. Estas feições, à exceção dos campos de dunas, são produtos de interflúvios de 

extensas dimensões, sendo muitas vezes delimitados por rebordos erosivos. Seus vales 

possuem grandes dimensões, normalmente abrigando planícies de inundações, criando 

feições lacustres em decorrência do abandono de meandros. Estas feições são mais comuns 

à medida que se desloca em direção à zona costeira. 

Mais especificamente, as planícies fluviais (Apf) são áreas planas resultantes da 

acumulação de sedimentos fluviais, estão sujeitas a inundações periódicas, períodos que 

correspondem às várzeas atuais (IBGE 2005). Ocorrem nos vales com preenchimento aluvial. 

Os terraços (Atf), também são resultado de uma acumulação fluvial de forma plana. 

Porém, são levemente inclinadas, apresentando rupturas de declive em relação ao leito do rio 

e às várzeas recentes de níveis inferiores, os terraços se formam nas margens dos rios devido 

às mudanças de condições de escoamento e consequente retomada de erosão. Ocorre nos 

vales contendo aluviões finas e grosseiras, pleistocênicas e holocênicas (IBGE 2005). 

7.1.8.4.2. Sistemas de Aplanamento (Pgu) 

O sistema de aplanamento ocorre em apenas dois pontos da Bacia Itajaí do Oeste, no 

Planalto de Lages e no Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga, e somente em um modelo, 
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Pediplano Degradado Desnudado (Pgu). É uma superfície de aplanamento parcialmente 

conservada, tendo perdido a continuidade em consequência de mudança do sistema 

morfogenético. Geralmente se apresenta conservada ou pouco dissecada e/ou separada por 

escarpas ou ressaltos de outros modelos de aplanamento e de dissecação correspondentes 

aos sistemas morfogenéticos subsequentes. No caso da área de estudo, encontra-se 

desnudada em consequência da exumação de camada sedimentar, ou remoção de cobertura 

preexistente (Pgu) (IBGE 2005). Ocorre nos topos de planaltos e chapadas, dominados por 

residuais ou dominando relevos dissecados. 

7.1.8.4.3. Sistemas de Dissecação (Dc, Da e Dt) 

O sistema dos modelados de dissecação são predominantes em toda bacia, e são 

classificados de maneira geral como dissecados homogêneos. As litologias cristalinas, como 

gnaisses, granitoides e outras que não possuem planos ou acamamentos, geram terrenos 

coxilhados, cuja intensidade de incisão dos talvegues varia ao longo da área de estudo. As 

dissecações de topo aguçado (Da) estão associadas aos locais de cotas superiores, onde são 

classificados como de incisão muito forte a média e densidade de drenagem média a alta. As 

dissecações de topo convexo (Dc), de maneira geral, são classificados como de incisão média 

e densidade de baixa a alta de drenagens, e estão localizadas na transição da unidade das 

Serras do Leste Catarinense com as unidades de planície, ambas estão associadas as rochas 

do embasamento catarinense. Por sua vez, as dissecações de topo tabular (Dt), são 

classificadas como de incisão muito fraca a fraca e densidade de drenagem média, denotando 

uma alta resistência do material rochoso. 
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7.1.9. Recursos Minerários  

Nesta seção trataremos acerca dos processos minerários inseridos na bacia 

hidrográfica do Itajaí do Oeste. 

No Brasil, com a atual Constituição, o subsolo é considerado um bem da União. Isto 

quer dizer, que uma pessoa física ou jurídica deve solicitar permissão a esta entidade para 

explorar os bens minerais, as águas, e quaisquer outros recursos que se localizem no subsolo, 

descritos tanto no Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração) 

quanto outros regulamentos). Ressalta-se que a entidade responsável pela gestão deste 

sistema burocrático é a ANM (Agência Nacional de Mineração), que substituiu o DNPM 

(Departamento Nacional de Produção Mineral). 

No momento de escrita desta seção, conforme apresentado no mapa da página 178, 

dentro da bacia hidrográfica existem 333 processos minerários, distribuídas nos seguintes 

substratos: Água Mineral (4), Ardósia (2), Areia (29), Argila (111), Argila Refratária (15), 

Basalto (5), Calcário (7), Cascalho (31), Diabásio (29), Folhelho (7), Folhelho Argiloso (2), 

Gabro (2), Granito (1), Rocha Betuminosa (27), Saibro (25), Siltito (1) e 35 Dados não 

cadastrados. 

Destes títulos, a maioria se encontra com a pesquisa autorizada (108), seguido por: 

Em Disponibilidade (57). Segue a relação: Apto para Disponibilidade (6), Autorização de 

Pesquisa (108), Concessão de Lavra (11), Direito de Requerer Lavra (7), Disponibilidade (57), 

Licenciamento (34), Registro de Extração (22), Requerimento de Lavra (52), Requerimento 

de Licenciamento (7), Requerimento de Pesquisa (14) e Requerimento de Registro de 

Extração (10). 

Dos 6 empreendimentos propostos, 5 se encontram próximos a áreas de exploração 

mineral (Exploração de Argila). 

A Tabela 7.17 elenca os processos minerários existentes sob as áreas diretamente 

impactadas pelas usinas. 
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Tabela 7.17 - Processos minerários ativos ao longo dás áreas impactadas pelos futuros barramentos 

Processo Area (ha) Fase Nome Substrato 

815478/2009 962,93 Disponibilidade Edson Luiz Avila Argila 

815509/2021 986,38 Requerimento de Pesquisa 

Black Stone Max Indústria e 

Comércio de Mármores e 

Granitos 

Argila 

815240/2012 870,98 Autorização de Pesquisa Sol Mineração Ltda Me Argila 

815482/2014 892,9 Autorização de Pesquisa 
Indugamar Mármores e 

Granitos Ltda 
Argila 

815247/2012 697,09 Autorização de Pesquisa Sol Mineração Ltda Me Argila 

Fonte: ANM (2020). 
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7.1.10. Topografia e Hipsometria 

A hipsometria pode ser definida como um conjunto de métodos e técnicas que criam, 

como resultado, a representação das altitudes de um determinado terreno, como resultado, a 

representação das altitudes de um determinado terreno, tendo como referencial básico o nível 

médio do mar. 

A caracterização de uma determinada região, por meio da hipsometria, permite 

representar, de maneira mais detalhada, as diferentes altitudes do terreno, ou as alturas 

relativas entre diferentes pontos do relevo (isto é, medir as diferenças de nível entre dois ou 

mais pontos do terreno). Assim, na representação hipsométrica do relevo, determinam-se os 

intervalos altimétricos (cotas altimétricas), cujos valores (em metros) são pré-estabelecidos 

conforme as características topográficas do relevo mapeado e do resultado visual que se 

deseja obter.  

O resultado visual de um mapa hipsométrico pode ser definido sobretudo por meio de 

cores, permitindo a visualização e interpretação dos níveis altimétricos das formas de relevo 

inseridos na área de estudo. A hipsometria da bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste foi 

definida com base no modelo digital de terreno (MDT), fornecido pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri). O mapa da página 180 demonstra 

os perfis na área da bacia. 
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A partir da análise dos dados do mapa, nota-se que as áreas com menores altitudes, 

representadas na cor verde escuro, possuem cotas entre 300-400 metros em relação ao nível 

do mar. Quanto a localização, estão localizadas na porção leste e centro-sul da bacia, 

correspondente ao fluxo do Rio Itajaí do Oeste. Dentre as principais cidades compreendidas 

destacam-se Taió, Rio do Oeste, Pouso Redondo, Agronômica, Trombudo Central e 

Agrolândia. Essa faixa compõe cerca de 18% da bacia. 

Nas áreas de 400-800, representadas por tons de verde e amarelo, correspondem a 

aproximadamente 2/3 da bacia. Estas regiões mais limitadas a parte centro-sul, centro-leste 

da bacia, sua altitude se eleva gradativamente aumentando em direção ao sentido Oeste, 

onde se encontram as áreas de planaltos.  

Na região de 800 a 1400 metros se encontram as cabeceiras dos principais rios da 

bacia. Também estão concentradas nos limites Oeste e Sul da bacia. Compõe apenas 20% 

da área total da bacia. 

Figura 7.31 - Histograma de frequências altimétricas da bacia do rio Itajaí do Oeste. 

 
 

De acordo com a figura, pode-se concluir que, apesar da extensão da bacia, as 

altitudes não possuem grande variação. A bacia, em sua maior parte possui altitudes que 

variam entre 300-700 metros, representando aproximadamente 79% de sua área, com raras 

ocorrências de altitudes acima dos 900 metros, onde apenas 5% da área da bacia está nessa 

faixa. 
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A declividade foi também definida através do modelo digital de terreno (MDT), 

fornecido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

(Epagri). Com base no MDT, foi calculada a inclinação da superfície do terreno. O mapa da 

página 183, demonstra as cotas (°) do terreno da bacia. 
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Analisando as informações contidas no mapa, inicialmente nota-se uma 

predominância de tons de verde distribuída por toda a região, caracterizando um relevo pouco 

acentuado, variando entre 0 e 20°. Essa faixa de valores compreende cerca de 92,47% da 

área da bacia. Por sua vez, a faixa compreendida entre 20 e 40° totalizam 6,80%. A faixa 

entre 40 e 50° somam 0,5%, e as acima de 70° 0,25%. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) classifica o relevo 

conforme o valor da declividade em porcentagem. A Tabela 7.18 mostra a distribuição das 

classes de declividade, enquanto a Figura 7.32 ilustra a frequência de ocorrência das 

declividades na bacia. 

Tabela 7.18 - Classificação do relevo de acordo com a declividade. 

Declividade (%) Relevo 

0 – 3 Plano 

3 – 8 Suave – Ondulado 

8 – 20 Ondulado 

20 – 45 Forte – Ondulado 

45 - 75 Montanhoso 

>75 Forte - Montanhoso 

 
 
 

Figura 7.32 - Frequência das declividades da bacia do rio Itajaí do Oeste 
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Com base nas informações da Figura 7.32 e do Tabela 7.18, caracteriza-se o relevo 

da bacia do rio Itajaí do Oeste como sendo “Ondulado”, já que a bacia apresenta a maior parte 

de sua área dentro desta classe (cerca de 62%). Em relação a classe de relevo “Plano”, ela 

ocorre principalmente na região de cabeceira do rio Itajaí do Oeste e ao longo de seu percurso. 

As classes “Suave-ondulado” e “Forte-ondulado” correspondem a aproximadamente 28% da 

área da bacia e estão distribuídas por toda ela. Por último, a classe “Montanhoso” é 

encontrada em pequenos trechos esporádicos da bacia nos municípios de Rio do campo, 

Taió, Mirim Doce, Pouso Redondo, Braço do Trombudo, Agrolândia e um ínfimo trecho em 

Salete. O relevo “Forte-Montanhoso” não ocorre nesta bacia. 

 

7.1.11. Pedologia 

Como forma de identificas os tipos de solos presentes na área de estudo, utilizou-se o 

Banco de Dados de Informações Ambientais (BDIA), disponibilizado pelo IBGE, para a 

obtenção das informações existentes sobre pedologia na bacia do rio Itajaí do Oeste. O 

mapeamento dos solos da bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste aliado ao Sistema Brasileiro 

de Classificação dos Solos (EMBRAPA, 2018) tornou possível a classificação pedológica do 

local, que é dividida nos seguintes tipos: 

• Cambissolo (CXal2, CXa17, CHa13, CXa10, CHa5, CYbd2, CXa17, CHa6, 

CHa7, CHa16, CHa7 e CHa3); 

• Nitossolo (NBd2); 

• Neossolo (RLe3); 

• Gleissolo (Gxbd2). 

A partir dos dados coletados foi realizada uma análise e a partir desta, produziu-se o 

mapa de Pedologia, vide página 186, e a Tabela 7.19. Estes trazem informações sobre as 

diferentes classes pedológicas do local. 
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Tabela 7.19 - Classes Pedológicas da Bacia do rio Itajaí do Oeste 

Classe Pedológica Nomenclatura Área (km²) 
Composição da 

bacia (%) 

Cambissolo Háplico Alumínico Cxa 983,2 32,44% 

Cambissolo Háplico Alítico Cxal 764,15 25,21% 

Cambissolo húmico Alumínico Cha 405,27 13,37% 

Neossolo Litólico Eutrófico Rle 727,63 24,01% 

Gleissolo Háplico Tb Distrófico GXbd 9,77 0,32% 

Cambissolo Flúvico Tb Distrófico CYbd 127,49 4,21% 

Nitossolo Bruno Distrófico NBd 13,29 0,44% 

 

7.1.11.1. Cambissolo 

Caracterizado por apresentar sequência de horizontes A-B-C com horizonte B 

incipiente bastante heterogêneo, este tipo de solo é predominante na bacia. Sua localização 

é bem distribuída e suas classes compõem quase 80% da área total. 

O Cambissolo pode ocorrer em diferentes formas de relevo, sendo mais comuns em 

superfícies topográficas bem acidentadas. Por apresentar grande heterogeneidade no 

material de origem, a classe compreende desde solos fortemente até imperfeitamente 

drenados, de rasos a profundos, de alta a baixa saturação. Quanto à textura, é 

predominantemente argilosa ao longo do perfil, com teores elevados de silte e uma porção 

menos significativa de areia. (SANTOS et al., 2018) 

As classes encontradas na bacia do rio Itajaí do Oeste em ordem decrescente de 

predominância são: Háplico Alumínico, Háplico Alítico, Húmico Alumínico e Flúvico Tb 

Distrófico. 

7.1.11.2. Cambissolo Háplico Alumínico (CXa) 

Os cambissolos háplicos são solos que não se enquadram nas classes dos solos 

Hísticos, húmicos e flúvicos. Por sua vez, os háplicos alumínicos se caracterizam por 

possuírem argila de atividade alta e caráter alumínico na maior parte dos primeiros 100 cm do 

horizonte B. (SANTOS et al., 2018)   

Esta classe pedológica compõe mais de 1/3 da bacia hidrográfica.  

7.1.11.3. Cambissolo Háplico Alítico (CXal) 
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Localizado na porção Nordeste e Centro-Sul da bacia, essa formação segue o 

percurso do rio Itajaí do Oeste na sua porção Norte, é a segunda classe pedológica mais 

abundante da bacia. O Háplico alítico se define como sendo um solo de baixa fertilidade com 

teor muito elevado de alumínio, afetando significativamente o desenvolvimento de raízes. 

(SANTOS et al., 2018) 

7.1.11.4. Cambissolo Húmico Alumínico (CHa) 

Os Cambissolos húmicos são conhecidos pelo horizonte A húmico. Quanto aos 

Húmicos Alumínicos, estes possuem caráter alumínico na maior parte do primeiro metro do 

horizonte B. Na bacia do rio Itajaí do Oeste esta classe se encontra espalhada por toda a 

porção Oeste, com focos na porção Sul e Centro-Oeste. (SANTOS et al., 2018) 

7.1.11.5. Cambissolo Flúvico Tb Distrófico (CYbd) 

Os Cambissolos Flúvicos têm caráter flúvico dentro de 150 cm a partir da sua 

superfície. Já os Flúvicos Tb Distróficos apresentam argila de atividade baixa e saturação por 

bases menor que 50% ambas na maior parte do primeiro metro do horizonte B. Está localizada 

de maneira majoritariamente contínua na bacia, iniciando na porção Norte, e seguindo sentido 

NO-ESSE, com pequenas porções na parte central e sul da bacia. (SANTOS et al., 2018) 

7.1.11.6. Neossolo 

Os Neossolos compreendem solos rasos, pouco evoluídos, constituídos por material 

mineral com menos de 20 cm de espessura, não apresentando nenhum tipo de horizonte B 

diagnóstico. Apresentam sequência de horizontes A-R, A-C-R. A-Cr-R, A-Cr, A-C, O-R ou H-

C, porém, sem atender aos requisitos estabelecidos para serem identificados em outra classe. 

Este tipo de solo não apresenta alterações expressivas em relação ao material originário, visto 

que não há muita atuação dos processos pedogenéticos. (SANTOS et al., 2018) 

7.1.11.6.1. Neossolo Litólico Eutrófico (RLe) 

Com 727,63 km², o Neossolo encontrado no Oeste da bacia é do tipo Neossolo litólico 

Eutrófico. Se trata de um tipo de solo com horizonte A diretamente sobre a rocha ou sobre 

horizonte C constituído em 90% do volume ou mais de sua massa por fragmentos grosseiros. 

Há contato lítico ou lítico fragmentado dentro de 50 centímetros a partir da superfície. Pode-

se aceitar um horizonte B em formação que não atenda em espessura nenhum horizonte B 

diagnóstico. São solos com saturação por bases superior ou igual a 50% na maior parte dos 

primeiros 50 cm de solo. (SANTOS et al., 2018) 

7.1.11.7. Gleissolo 
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O Gleissolo possui esse nome por conta do horizonte glei, que pode se iniciar nos 

primeiros 50 centímetros de solo, ou entre 50 centímetros e 150 centímetros, desde que 

imediatamente abaixo do horizonte A. (SANTOS et al., 2018) 

São originados por materiais argilosos, provenientes de sedimentos de diferentes 

procedências, ocorrem em áreas mal drenadas, onde o lençol freático permanece elevado em 

boa parte do ano. Entre as principais características de interesse geotécnico de solos desta 

natureza estão: 

• Impróprios como materiais de aterro compactado; 

• Ocorrem em áreas inundáveis nos períodos chuvosos; 

• Má qualidade da água subterrânea, geralmente concentrada com sais; 

• Baixa drenabilidade; 

• Áreas de agradação. 

7.1.11.7.1. Gleissolo Háplico Tb Distrófico (GXbd) 

O Gleissolo encontrado nessa região é o do tipo Gleissolo Háplico Tb Distrófico. É um 

tipo de solo com argila de atividade baixa e saturação por bases menor que 50% na maior 

parte dos horizontes B e/ou C dentro de 100 cm a partir da superfície do solo. Esta classe é 

a menor presente na bacia, com apenas 9,77 km², e está presente apenas na porção 

Noroeste, no município de Taió. (SANTOS et al., 2018) 

7.1.11.8. Nitossolo 

São solo minerais, de horizonte B nítico e texturas argilosa ou muito argilosa, com 350 

g/kg de argila. São solos com alta suscetibilidade a erosão. Seu horizonte B é bem 

desenvolvido em estrutura e cerosidade. O horizonte B nítico apresenta argila de atividade 

baixa ou atividade alta conjugada com caráter alumínico. Os perfis devem apresentar aspecto 

característico de fendilhamento, indicativo de alta expansão e contração pelo umedecimento 

e secagem do material de solo, pelos altos teores de argila. Os Nitossolos praticamente não 

apresentam policromia acentuada no perfil. (SANTOS et al., 2018) 

7.1.11.8.1. Nitossolo Bruno Distrófico (NBd) 

O Nitossolo Bruno apresenta solos com caráter retrátil e horizonte A húmico ou 

conteúdo de carbono orgânico superior a 10 g kg-1 até 40 cm de profundidade. O distrófico, 

portanto, representa solos com saturação por bases menor que 50% na maior parte do 

primeiro metro do horizonte B. (SANTOS et al., 2018)  
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Com uma abrangência de 13,29 km², esta classe pedológica é a segunda menor classe 

e pode ser encontrada no extremo Oeste da bacia. 

7.1.12. Susceptibilidade a erosão e instabilidade 

A erosão de solos se trata do processo de desgaste, com a atuação de agentes 

erosivos, como água e vento. A desagregação dos sedimentos de rochas é resultado do 

intemperismo, onde processo físicos, químicos e biológicos provocam o desgaste dos solos. 

Outro processo que ocorre é a sedimentação, onde partículas se depositam no ambiente onde 

a erosão ocorre. Todos estes auxiliam no agravamento de processo erosivos. 

Os aspectos físicos da bacia influenciam diretamente no aumento de processos 

erosivos. Como exemplo, a urbanização e a implantação de plantações remocem a camada 

de vegetação do solo que protege contra intemperismo e desagregação de partículas. A 

declividade do terreno também afeta diretamente na susceptibilidade do solo sofrer erosão. 

Quanto maior a inclinação do terreno, maior a susceptibilidade. 

Com isso, surge a necessidade de quantificar e unir os diferentes aspectos agravantes 

de processos erosivos. Para isso, foi desenvolvido o mapa de susceptibilidade a erosão, em 

que foi utilizada a metodologia de álgebra de mapas, atribuindo pesos aos aspectos físicos 

da bacia, de acordo com a equação abaixo. 

(Declividade * 0,3) + (Uso do solo * 0,5) + (Pedologia * 0,2) 

Também, para compatibilizar as classes entre diferentes aspectos, foi dado nota de 1 

a 5, sendo 1 muito baixo e 5 muito alto para a susceptibilidade a processos erosivos (SILVA; 

MACHADO, 2014), conforme a Tabela 7.20. Foi analisado a probabilidade de erosão de 

acordo com cada aspecto de cada variável, encaixando em cada classe de susceptibilidade 

mais provável. 

Tabela 7.20 - Notas para os componentes das variáveis 

Variável Aspectos Específicos Nota 

Uso do Solo 

Florestas Nativas e Silviculturas 1 

Plantações, Campos e Pastagens 3 

Áreas Urbanizadas e Água 5 

Declividade 

0 – 2% 1 

2 – 6% 2 

6 – 20% 3 

20 – 50% 4 

>50% 5 
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Variável Aspectos Específicos Nota 

Pedologia 

Latossolos 1 

Sem Classe 2 

Argissolos 3 

Cambissolos e Espodossolos 4 

Neossols, Gleissolos, Nitossolos, Água, Áreas 

Degradadas e Áreas Urbanizadas 
5 

 
 

O resultado pode ser visualizado no mapa da página 192, onde estão representadas 

as classes de susceptibilidade de cada variável, assim como o mapa resultante de 

susceptibilidade para toda a bacia. 

A Figura 7.33 apresenta a porcentagem de cada classe dentro da bacia, onde 

destacam-se as classes de Baixa (24,64%), e Média (62,34%) susceptibilidade, seguidos por 

Alta (12,65%) e Muito Alta (0,37%). A categoria “Muito Baixa” não aparece na bacia. 
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Figura 7.33 - Classes de susceptibilidade a erosão na bacia do rio Itajaí do Oeste 

 
 

7.2. ECOSSISTEMAS TERRESTRES 

7.2.1. Fitogeografia 

7.2.1.1. Área de aplicação da Lei da Mata Atlântica e Manual Técnico da Vegetação 

Brasileira 

A área de estudo, por conta de sua extensão e diferentes características de relevo, 

originalmente apresentava as seguintes fitofisionomias, nos termos do decreto federal nº 

6660/2008 (área de aplicação da Lei da Mata Atlântica): Floresta Ombrófila Densa (FOD) e 

Floresta Ombrófila Mista (FOM), áreas aluviais e, pontualmente, refúgios vegetacionais – 

representados por comunidades botânicas associadas a afloramentos rochosos nas margens 

e leitos de cursos d’água, cachoeiras, paredões rochosos e inselbergs. 

De acordo com o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), cuja 

classificação da vegetação florestal ocorre em função de cotas altimétricas e proximidades 

com cursos d’água naturais, podem ser identificadas na área de estudo, predominantemente: 

FOD Submontana (até 400 m), FOD Montana (entre 400 m e 1000 m), FOD Altomontana 

(acima de 1000 m) e FOD Aluvial (margens de rios). Além dessas fitofisionomias, ocorrem em 

menores proporções disjunções de Floresta Ombrófila Mista (FOM) Montana, FOM 

Altomontana, bem como refúgios vegetacionais (exemplos já citados). 
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O mapa da página 195 apresenta a disposição da área de estudo em relação aos 

domínios fitogeográficos de Santa Catarina, de acordo com a classificação do IBGE.



Aproveitamentos hidrelétricos
Barragem Oeste
Sedes municipais
Rio Itajaí do Oeste
Hidrografia
Bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste
Limites municipais

Classificação 
Acc - Agricultura com culturas cíclicas
Ag - Agropecuária
Dl - Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana
Dm - Floresta Ombrófila Densa Montana
Ds - Floresta Ombrófila Densa Submontana
Iu - Influência urbana
Magua - Massa d'água
Ml - Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana
Mm - Floresta Ombrófila Mista Montana
Rp - Florestamento/Reflorestamento com Pinus

Legenda

Escala 1:400000
Projeção Universal Transversa de Mercator

Datum SIRGAS 2000 - Zona 22S

RIO ITAJAÍ DO OESTE
AVALIAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA

Fitogeografia (IBGE)

Rio
 It

aj
aí

-A
çu

Fonte de dados: Bacia Hidrográfica (EPAGRI);
Hidrografia (ANA); Limite Municipal e

Fitogeografia (IBGE)



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 196 

 

7.2.1.1. Mapa Fitogeográfico de Klein (1978) 

Considerando a divisão fitogeográfica realizada por Klein (1978) para o Estado de 

Santa Catarina, a qual apresenta maior detalhamento em relação aos tipos fitofisionômicos, 

na extensão da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste ocorrem as seguintes formações: 

predomínio de FOD; em menor proporção FOM (em pontos altimetrias mais elevadas ou em 

disjunções inseridas na FOD); Florestas de Faxinais; Campos com Capões, Florestas Ciliares 

e Bosques de Pinheiros. 

O Mapa da página 197 apresenta a disposição da área de estudo em relação aos 

domínios fitogeográficos de Santa Catarina, de acordo com a classificação de Klein (1978). 
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7.2.2. Herpetofauna 

7.2.2.1. Introdução 

Anfíbios e répteis são componentes importantes dos ecossistemas em diversas partes 

do mundo, sendo peças fundamentais nas cadeias alimentares (Pough et al., 2003). Várias 

espécies, particularmente de anfíbios, são excelentes modelos para estudos ecológicos 

(Langone, 1994). Por possuírem a pele extremamente permeável, os anfíbios são altamente 

dependentes de corpos d’água e/ou umidade para a reprodução, sendo muito suscetíveis a 

variações ambientais e radiação (Beebee, 1996). Ocupando o ápice em cadeias alimentares, 

os répteis são responsáveis pelo controle populacional de diversas espécies de animais. 

Contudo, répteis de hábitos florestais são mais vulneráveis a mudanças ambientais, pois são 

incapazes de suportar as altas temperaturas das formações abertas (Marques et al., 1998). 

Tal vulnerabilidade e a relativa facilidade de monitoração conferem a estes grupos o status de 

bons indicadores de qualidade ambiental. Dessa forma, informações sobre esses grupos 

podem fornecer respostas eficientes sobre a situação de determinado ambiente (Vitt et al., 

1990; Tocher et al., 1997). 

Os anfíbios estão muito mais ameaçados do que as aves ou os mamíferos, 

principalmente pela perda de habitat (Stuart et al., 2004). Essa perda altera padrões de 

abundância e diversidade de taxocenoses de anfíbios nas áreas diretamente afetadas, pois 

resulta na perda de ambientes de reprodução e locais de abrigo e alimentação (Lips et al., 

2005). 

O monitoramento biológico constitui um instrumento de grande importância no 

processo de mitigação de impactos ambientais provocados por empreendimentos 

potencialmente impactantes, devendo ser realizado considerando a sazonalidade da área de 

influência do empreendimento (Yoccoz et al., 2001). Alho (2003) relata que esse tipo de 

estudo permite gerar subsídios para o conhecimento da dinâmica biológica natural das 

espécies monitoradas e para o esclarecimento das relações que se estabelecem entre os 

impactos advindos do empreendimento e as populações animais existentes em sua área de 

influência.  

7.2.2.2. Metodologia 

Para verificar as espécies da herpetofauna com provável ocorrência para a bacia 

hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste, foram examinados trabalhos sobre répteis e anfíbios 

realizados em Unidades de Conservação na região do Vale do Itajaí (Ministério do Meio 

Ambiente, 2008, 2009, 2011, 2015; Socioambiental Consultores Associados, 2009), artigos 
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publicados em periódicos científicos, trabalhos de conclusão de curso, livros, guias, relatórios 

técnicos, catálogos de coleções zoológicas de anfíbios (UNICAMP ZUEC-AMP; UNICAMP 

FNJV; UNESP-IBILCE, DZSJRP-AMPHIBIA-ADULTS; UFMG-ICB, AMP; PUCRS, MCP-

ANFIBIOS) e catálogo de coleções zoológicas de répteis (UFMG-ICB, REP; PUCRS, MCP-

REPTEIS). Os estudos ambientais recentemente realizados na região, há menos de 3 anos, 

foram considerados como dados primários. 

Para anfíbios, foram referidas como espécies raras aquelas citadas por Toledo et al. 

(2021). As espécies de anfíbios consideradas endêmicas da Mata Atlântica também seguiram 

a classificação de Toledo et al. (2021). Para os répteis, foram referidas como espécies 

endêmicas aquelas citadas por Tozetti et al. (2017). Já as espécies de répteis citadas como 

raras seguiram os trabalhos de Marques et al. (2019) e Nogueira et al. (2019).  

As espécies ameaçadas no âmbito estadual foram consultadas na Lista de Espécies 

da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina por Níveis de Ameaça 

(Consema, 2011), nacional na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas (Ministério do Meio 

Ambiente, 2018) e globalmente na The IUCN Red List of Threatened Species (IUCN, 2021). 

A nomenclatura e classificação das espécies seguiram as listas atualizadas da 

Sociedade Brasileira de Herpetologia (Segalla et al., 2021; Costa et al., 2021). 

7.2.2.3. Resultados e Discussão 

Para o Estado de Santa Catarina são listadas 144 espécies de anfíbios (Gonsales, 

2008) e 120 espécies de répteis, não listando as tartarugas marinhas (Costa & Bérnils, 2018). 

Por meio da compilação de dados de trabalhos acadêmicos, Planos de Manejos de 

Unidades de Conservação, artigos publicados em periódicos científicos e levantamento de 

exemplares tombados em museus zoológicos é possível que ocorram 64 espécies de anfíbios 

anuros (Quadro 14.1) e 70 espécies de répteis (Quadro 14.2) para a região da bacia 

hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste.  

Com isso, podemos considerar que a bacia hidrográfica avaliada contém 44,4% da 

riqueza de anfíbios e 58,3% da riqueza de répteis registradas para o Estado de Santa 

Catarina. Essa riqueza possivelmente está associada aos diversos ambientes encontrados 

dentro da região, como áreas abertas (pastagens, plantações de arroz e brejos), áreas 

florestadas (encostas íngremes) e relevo que varia de regiões com altitude próxima ao nível 

do mar a regiões com 700 metros de altitude. 

7.2.2.3.1. Hábitats e hábitos das espécies 
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A maior parte das espécies de anfíbios com possível ocorrência para a bacia 

hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste habitam somente áreas florestadas (55%; 35 espécies). 

Cerca de 23% são generalistas quando ao hábitat, ou seja, 15 das 64 espécies habitam áreas 

florestadas, mas também podem ocorrer em áreas abertas. Apenas 14 espécies (23%) 

ocorrem somente em áreas abertas (Figura 7.34). 

Figura 7.34 - Tipos de hábitats preferenciais das espécies de anfíbios com possível ocorrência para a 
bacia hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste. 

 

Fonte: Toledo et al., 2021. 

Considerando a preferência da maior parte das espécies de anfíbios por áreas 

florestadas, deve-se levar em consideração a importância de se preservar tais áreas para a 

manutenção dessas espécies, tendo em vista que não se adaptariam, como as espécies 

generalistas, às áreas abertas ou com fortes influências antrópicas. 

Quanto aos hábitos, a maior parte dos anfíbios com possível ocorrência para a bacia 

hidrográfica avaliada possui hábito arborícola (50%), seguido dos anfíbios com hábito 

criptozóico (que vive naturalmente abrigada) (31%) e terrícola (9%) (Figura 7.35). A maior 

representatividade específica de famílias com esses hábitos é um padrão para assembleias 

de anuros da região Neotropical (Duellman, 1999). Os membros da família Hylidae (aqui 

representada por 29 espécies) são favorecidos pela presença de discos adesivos nas regiões 

distais de seus dedos, sendo capazes de explorar microambientes em diversos níveis de 

estratificação vertical (Cardoso et al., 1989; Bertoluci & Rodrigues, 2002). O porte do hilídeo 

pode influenciar na altura e no tipo de substrato utilizado, onde espécies de maior porte 

geralmente ocorrem em alturas superiores às de espécies de menor porte (Duellman, 1967; 

Pombal Jr, 1997).  
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Figura 7.35 - Hábitos das espécies de anfíbios com possível ocorrência para a bacia hidrográfica do 
Rio Itajaí do Oeste. 

 

Fonte: Toledo et al., 2021. 

Há também espécies com hábitos mais específicos, como espécies reofílicas, que 

necessitam de ecossistemas lóticos e com boa qualidade da água (e.g. Hylodes perplicatus), 

e espécies fossoriais, que são morfologicamente adaptadas a escavar o solo (e.g. 

Elachistocleis bicolor) (Figura 7.36). 
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Figura 7.36 - Espécies de anfíbios com possível ocorrência para a bacia hidrográfica avaliada que 
possuem diferentes hábitos. Legenda: A = Espécie com hábito arborícola (Boana faber); B = Espécie 
com hábito criptozóico (Proceratophrys boiei); C = Espécie com hábito reofílico (Hylodes perplicatus); 

D = Espécie com hábito fossorial (Elachistocleis bicolor). 

 

Fonte: Alessandher Piva. 

Já os répteis são mais generalistas quanto as áreas habitadas, sendo que a maioria 

habita tanto áreas abertas, quanto áreas florestadas. Quanto aos hábitos das espécies de 

répteis, a maior parte possuí hábitos terrícolas (Figura 7.37), locomovendo-se no solo e 

serrapilheira depositada no chão. O segundo maior grupo é dos répteis com hábitos 

arborícolas e terrícolas, que são ativos geralmente em troncos, folhas de árvores e arbustos 

e também no solo e serrapilheira presente no chão. Temos ainda um grupo com répteis com 

hábitos aquáticos e terrícolas, onde se deslocam tanto na água e suas margens como no solo 

e serrapilheira no chão. O grupo dos répteis com hábitos fossoriais é formado por animais que 

se deslocam sob o solo e serrapilheira em cavidades e galerias subterrâneas, sendo composto 

principalmente pelas cobras-cegas e as corais-verdadeiras,  
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Figura 7.37 - Hábitos das espécies de répteis com possível ocorrência para a bacia hidrográfica do 
Rio Itajaí do Oeste. 

 

Fonte: Puorto et al., 2017. 

Modos reprodutivos 

Ao avaliarmos os modos reprodutivos dos anfíbios anuros com possível ocorrência 

para a bacia hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste, podemos encontrar 21 modos reprodutivos 

diferentes (Figura 7.38). Entre os modos reprodutivos, podemos encontrar modos nos quais: 

os ovos são depositados diretamente na água; os ovos são depositados em ninho de bolhas 

flutuantes em água parada; os ovos são depositados em ninho de espuma; os ovos são 

depositados no solo, sobre rochas ou em cavidades; ovos são depositados diretamente na 

vegetação; ou os ovos são carregados pelo adulto.  

O modo reprodutivo mais comum entre as espécies que possuem hábitos florestais ou 

não foi o de número 1. 22 espécies o utilizam e realizam a postura de ovos em água parada 

e o desenvolvimento dos girinos exotróficos ocorre nesse local.  

As espécies com hábitos estritamente florestais possuem 19 modos reprodutivos 

diferentes. O segundo modo reprodutivo mais utilizado pelas espécies com hábitos florestais 

é o de número 23, no qual ocorre o desenvolvimento direto de ovos terrestres. Para tal, é 

necessário que o ambiente possua locais úmidos e protegidos do sol. Já as espécies mais 

generalistas, que podem ocorrer em áreas abertas e em áreas florestadas, possuem 8 modos 

reprodutivos diferentes. Por último, as espécies que ocorrem em áreas abertas possuem 

apenas 3 modos reprodutivos. 
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Essa diferença no número de modos reprodutivos quanto ao ambiente que as espécies 

ocorrem demonstra, claramente, a complexidade e a variabilidade de micro-habitats que um 

ambiente florestado fornece para esses animais. Com isso, salientamos a importância de 

preservar áreas florestadas por meio da criação e manutenção de Unidades de Conservação 

na região. 

Figura 7.38 - Modos reprodutivos das espécies de anfíbios anuros com possível ocorrência para a 
bacia hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste. Legenda: 1 = Ovos e girinos exotróficos em água parada; 2 

= Ovos e girinos exotróficos em água corrente; 3 = Ovos e estágios larvais iniciais em câmaras 
subaquáticas; girinos exotróficos em riachos; 4 = Ovos e estágios larvais iniciais em pequenas 

piscinas naturais ou feita pelos machos; após inundação, girinos exotróficos em poças ou riachos; 5 = 
Ovos e estágios larvais iniciais em "ninhos" subterrâneos; após inundação, girinos exotróficos em 

água parada ou riachos; 6 = Ovos e girinos exotróficos em água acumulada em buracos de troncos 
ou em plantas aéreas; 8 = Ovos e girinos endotróficos em água acumulada em buracos de troncos ou 

em plantas aéreas; 10 = Girinos exotróficos em água parada; 11 = Ninho de espuma flutuante e 
girinos exotróficos em água parada; 13 = Ninho de espuma flutuante em pequena piscina construída; 
girinos exotróficos em água parada; 14 = Ninho de espuma flutuante em água acumulada nas axilas 
de bromélias terrestres; girinos exotróficos em água parada; 18 = Ovos no chão ou rochas sobre a 
água; após a eclosão, girinos exotróficos na água; 19 = Ovos em rochas úmidas, cavidades nas 

rochas ou raízes de árvores sobre a água; girinos semi-terrestres exotróficos em rochas ou cavidades 
de rochas com um filme de água ou na interface entre água e solo; 21 = Ovos terrestres; girinos 

endotróficos que completam seu desenvolvimento no ninho; 23 = Desenvolvimento direto de ovos 
terrestres; 24 = Após eclosão, girinos exotróficos que caem em água parada; 25 = Após eclosão, 

girinos exotróficos que caem em água corrente; 28 = Ninho de espuma no chão úmido de floresta; 
após inundação, girinos exotróficos em água parada; 30 = Ninho de espuma com ovos e 

desenvolvimento inicial dos girinos em câmara subterrânea construída; após inundação girinos 
exotróficos em água parada; 32 = Ninho de espuma em câmara subterrânea construída; girinos 
endotróficos completam desenvolvimento no ninho; 36 = Ovos carregados no dorso ou em bolsa 

dorsal da fêmea; girinos endotróficos em água acumulada em bromélias ou bambus. 

 

Fonte: Haddad et al., 2013. 
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Ocorrência confirmada e frequência de ocorrência 

Por meio de levantamento de dados secundários de trabalhos realizados em campo 

em Pequenas Centrais Hidrelétricas (Passo Manso e Rudolf) e Central Geradora Hidrelétrica 

(Rio das Pacas) na bacia hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste, mais especificamente no 

município de Taió, foram confirmadas 32 espécies de anfíbios durante as 31 campanhas 

realizadas, totalizando 50% das espécies de anfíbios com possível ocorrência para a região.  

As espécies de anfíbios que foram encontradas com uma frequência igual ou superior 

a 50% nos trabalhos de campo foram Boana bischoffi (56%), Dendropsophus minutus (63%), 

Leptodactylus latrans (56%), Physalaemus cuvieri (50%), Rhinella icterica (72%), Scinax 

fuscovarius (69%) e Scinax perereca (72%) (Figura 7.39). 

Figura 7.39 - Frequência de registro de espécies de anfíbios em trabalhos de campo no município de 
Taió. 

 
Fonte: CGH Rio das Pacas, PCH Passo Manso e PCH Rudolf. 

Para répteis, foram confirmadas 10 espécies para a bacia hidrográfica, o que equivale 

a 14,3% das espécies de répteis com possível ocorrência para a região. As espécies mais 

comumente encontradas em campo foram Salvator merianae (lagarto-teiú) com 45%, 

Chironius bicarinatus (cobra-cipó) com 16%, Chironius exoletus (cobra-cipó) com 13% e 

Erythrolamprus miliaris com 13% dos registros totais em campo (Figura 7.40).  
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Figura 7.40 - Frequência de registro de espécies de répteis em trabalhos de campo no município de 
Taió. 

 

Fonte: CGH Rio das Pacas, PCH Passo Manso e PCH Rudolf. 

7.2.2.3.2. Espécies Ameaçadas 

Dentre as espécies com possível ocorrência para a bacia hidrográfica, há espécies 

ameaçadas na categoria “vulnerável” (VU) e “em perigo” (EN). Na categoria VU estão 

espécies ameaçadas que enfrentam risco de extinção considerável no médio prazo. Já, na 

categoria EN estão enquadradas espécies ameaçadas que enfrentam sério risco de extinção 

em curto prazo. 

Quanto aos anfíbios, na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas (Ministério do Meio 

Ambiente, 2018) constam as espécies Ischnocnema manezinho como “vulnerável” (VU) e 

Boana semiguttata como “em perigo” (EN). Já na Lista de Espécies da Fauna Ameaçadas de 

Extinção no Estado de Santa Catarina por Níveis de Ameaça (Consema, 2011) encontram-se 

como vulnerável: Aplastodiscus cochranae, Aplastodiscus ehrhardti, Ischnocnema manezino, 

Vitreorana uranoscopa; e como “em perigo” (EN): Boana semiguttata e Phrynomedusa 

appendiculata. As espécies Boana semiguttata e Ischnocnema manezinho também se 

encontram no Plano de Ação Nacional para a Conservação de Répteis e Anfíbios Ameaçados 

da Região Sul do Brasil 2º Ciclo (2018-2023). 

São consideradas raras as espécies que possuem uma baixa densidade populacional 

na natureza, espécies cujo micro-habitat seja muito específico e, consequentemente, difícil de 

amostrar e/ou sua ocorrência seja restrita a locais remotos ou de difícil acesso. Como 

exemplo, temos a espécie Phrynomedusa appendiculata que estava desaparecida há 51 anos 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Hydromedusa tectifera

Chironius bicarinatus

Chironius exoletus

Chironius sp.

Ophiodes striatus

Cercophis auratus

Dipsas neuwiedi

Erythrolamprus miliaris

Salvator merianae

Bothrops jararaca



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 207 

 

e no ano de 2021 foi redescoberta uma população em atividade reprodutiva nas florestas do 

Planalto Atlântico do Estado de São Paulo (Moraes et al., 2022). 

Para a bacia hidrográfica, 5 espécies de anfíbios foram classificadas como raras, 

representando cerca de 8,1% das espécies totais com possível ocorrência para a bacia. Já, 6 

espécies constam na lista de espécies ameaçadas, estadual e/ou nacional, totalizando 9,7% 

das espécies totais com possível para a região (Quadro 7.2). Para os anfíbios há 52 espécies 

endêmicas da Mata Atlântica, sendo que 7 espécies são endêmicas de Santa Catarina. 7 das 

9 espécies consideradas raras ou ameaçadas ocorrem dentro dos limites de Unidades de 

Conservação. 
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Quadro 7.2 - Espécies de anfíbios de possível ocorrência para a bacia do Rio Itajaí do Oeste 

consideradas raras e/ou ameaçadas, sendo que algumas também são endêmicas da Mata Atlântica. 
Legenda: VU = vulnerável; EN = Em perigo; NT = Quase ameaçada; DD = Dados insuficientes 

Táxon 
(ORDEM/Família/Espécie) 

Nome comum Rara 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

SC BR IUCN 

Brachycephalidae       

Ischnocnema manezinho Rãzinha-do-folhiço x x VU VU NT 

Bufonidae       

Dendrophryniscus berthalutzae Sapinho-de-bromélia x x    

Centrolenidae       

Vitreorana uranoscopa Rã-de-vidro   VU   

Cycloramphidae       

Cycloramphus bolitoglossus Rãzinha-da-mata x x  NT  

Hylidae       

Aplastodiscus cochranae Perereca  x VU   

Aplastodiscus ehrhardti Perereca  x VU   

Boana semiguttata Perereca  x EN EN  

Odontophrynidae       

Proceratophrys subguttata Sapo-de-chifres x x    

Phyllomedusidae       

Phrynomedusa appendiculata 
Perereca-das-

folhagens 
x x EN DD NT 

Fonte: SC = Espécie ameaçada no Estado de Santa Catarina (CONSEMA, 2011); BR = Espécie 

ameaçada nacionalmente (MMA, 2018); IUCN = Espécie ameaçada globalmente (IUCN,2021) 

Quanto aos répteis ameaçados de possível ocorrência para a bacia hidrográfica, 

apenas a espécie de serpente Clelia plumbea (muçurana) é considerada ameaçada e consta 

como “em perigo” (EN) na Lista de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de 

Santa Catarina por Níveis de Ameaça (Consema, 2011). Aproximadamente 28,6% das 

espécies de répteis com possível ocorrência para a bacia hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste 

são consideradas raras (20 espécies) e apenas uma espécie consta como ameaçada na lista 

estatual (1,4% das espécies totais para a região da bacia hidrográfica) (Quadro 7.3). Para os 

répteis com possível ocorrência para a bacia hidrográfica, há 21 espécies endêmicas do bioma 

Mata Atlântica. 
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Quadro 7.3 - Espécies de répteis de possível ocorrência para a bacia do Rio Itajaí do Oeste 
consideradas raras e/ou ameaçadas, sendo que algumas também são endêmicas da Mata Atlântica. 

Legenda: EN = Em perigo. 

Táxon 
(ORDEM/Família/Espécie) 

Nome comum Rara 
Endêmica 

Mata 
Atlântica 

SC BR IUCN 

SQUAMATA       

Anomalepididae       

Liotyphlops beui Cobra-cega x     

Colubridae       

Chironius laevicollis cobra-cipó x x    

Palusophis bifossatus jararaca-do-banhado x     

Dipsadidae       

Atractus reticulatus Cobra-tijolo x     

Cercophis auratus Cobra-bicuda x x    

Clelia plumbea Muçurana x  EN   

Dipsas albifrons Dormideira x x    

Dipsas alternans Dormideira x x    

Echinanthera cyanopleura Cobra-cipó x x    

Erythrolamprus jaegeri 
Jararaquinha-do-

campo 
x     

Imantodes cenchoa Dormideira x     

Phalotris lemniscatus Cabecinha-preta x     

Philodryas aestiva Cobra-verde x     

Pseudoboa haasi Muçurana x x    

Taeniophallus bilineatus Cobrinha-de-colar x x    

Taeniophallus persimilis Cobrinha-de-colar x x    

Thamnodynastes nattereri Cobra-espada x     

Thamnodynastes strigatus Cobra-espada x     

Xenodon guentheri Boipevinha x x    

Elapidae       

Micrurus altirostris Coral-verdadeira x     

Fonte: SC = Espécie ameaçada no Estado de Santa Catarina (CONSEMA, 2011); BR = Espécie 
ameaçada nacionalmente (MMA, 2018); IUCN = Espécie ameaçada globalmente (IUCN,2021).  

 

 Diante da disparidade de ambientes encontrada na área das calhas do Rio Itajaí do 

Oeste, que apresenta vastas zonas abertas e cultivo de arroz em suas margens, em 
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comparação com a presença maciça de floresta nativa localizada nas encostas, conclui-se 

que a preservação de áreas de morraria é de grande importância, uma vez que 

aproximadamente 55% dos anfíbios com possível ocorrência para a região avaliada possui 

hábitos estritamente florestais. 

Nesse cenário, tem-se que a ampliação de pesquisas e, quiçá, a criação de novas 

Unidades de Conservação, podem representar fatores relevantes para a manutenção das 

espécies de anfíbios e répteis, notadamente porque 11 das 29 espécies consideradas raras 

ou ameaçadas ocorrem em áreas protegidas da região. 

7.2.3. Avifauna 

7.2.3.1. Introdução 

As atividades humanas têm causado inúmeros impactos ambientais, reduzindo áreas 

de vegetação contínuas em fragmentos florestais isolados, alterando com isso a diversidade 

de espécies, principalmente as de topo de cadeia como predadores e as dispersoras de 

sementes (PIRATELLI et al. 2005). A dinâmica populacional das espécies de aves apresenta 

variação em relação à fragmentação ambiental, seja ela natural ou provocada por atividades 

humanas, onde algumas espécies são favorecidas aumentando o número de indivíduos, 

outras não se adaptam e têm suas populações reduzidas ou extintas e outras permanecem 

sem alterações (MALDONADO-COELHO & MARINI, 2003; SICK, 1997). O estado de Santa 

Catarina apresenta 97 espécies de aves consideradas ameaçadas (CONSEMA, 2011), sendo 

a maioria destas espécies dependentes de ambiente florestal, banhados ou campo natural. 

Desta forma as aves podem ser consideradas bioindicadores de qualidade ambiental onde a 

ausência ou presença de algumas espécies indicam o nível de preservação do ambiente 

estudado. 

7.2.3.2. Metodologia 

O presente trabalho tem como objetivo realizar o levantamento qualitativo das 

espécies de aves presentes na área do Rio Itajaí do Oeste, além de estimar e avaliar aspectos 

da ecologia, história natural e conservação das espécies. O mesmo fundamentado em dados 

primários, Monitoramento da PCH Rudolf (PRONATUR, 2021), estudo ambiental simplificado 

da PCH Passo Manso (PRONATUR, 2012), CGH Rio das Pacas (PRONATUR, 2014), por 

serem empreendimentos hidrelétricos no Rio Itajaí do Oeste e seus afluentes, e através de 

dados secundários, onde foi realizado uma extensa pesquisa bibliográfica (livros, artigos, 

trabalhos acadêmicos, etc.) acerca de conteúdos publicados sobre a composição faunística 

da região do empreendimento. Foram considerados 13 municípios para o levantamento de 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 211 

 

avifauna, Rio do Campo, Taió, Rio do Oeste, Laurentino, Rio do Sul que estão nas margens 

do Rio Itajaí do Oeste e seus afluentes, Salete, Pouso Redondo, Braço do Trombudo, 

Trombudo Central, Agronômica, Agrolândia, Mirim Doce e Ponte Alta do Norte. No município 

de Ponte Alta do Norte, em área de planalto, estão localizadas as nascentes do Rio Taió, que 

desce os contrafortes da Serra Geral e corta o município de Mirim Doce encontrando o Rio 

Itajaí do Oeste no município de Taió. Desta forma foi considerado o levantamento de 

informações do relatório técnico do monitoramento da PCH Rudolf (PRONATUR, 2021), 

estudo ambiental simplificado da PCH Passo Manso (PRONATUR, 2012), CGH Rio das 

Pacas (PRONATUR, 2014), artigos científicos (MEYER, 2013, MEYER, 2015, BIZ, 2016, 

MEYER, 2016a, MEYER, 2016b, KINDEL & KOHLER, 2017, BIZ & MEYER, 2018, MEYER et 

al. 2021) e bancos de dados on-line: wikiaves e Xeno-canto. 

A nomenclatura científica e vernácula segue a publicação da Lista comentada das 

aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (PACHECO et al., 2021). As 

espécies endêmicas da Mata Atlântica seguem a lista apresentada por Bencke et al. (2006).  

De acordo com o Termo de Referência (TR) para a elaboração de Avaliação Ambiental 

Integrada de Bacia Hidrográfica, serão apresentados dados de Riqueza (total de espécies 

registradas na região) e Constância (porcentagem dos municípios em que determinada 

espécie esteve presente) considerando três categorias: 

Espécies Constante: presente em mais de 50% dos municípios amostrais 

Espécie Acessória: presente entre 25% e 50% dos pontos amostrais 

Espécie Acidental: presente em menos de 25% dos pontos amostrais. 

Para analisar a similaridade na composição de espécies de aves entre os municípios 

que compõem a região do Rio Itajaí do Oeste foi empregado o coeficiente de Jaccard, 

resultando em um gráfico com valores variando de 0 a 1, onde quanto mais próximo de 1 mais 

similares são os municípios quanto a sua composição de espécies de aves.  

As análises foram calculadas através do programa PAST (HAMMER et al. 2001). 

A classificação das espécies registradas nas categorias de ameaça de extinção foi 

baseada na Lista de Santa Catarina (CONSEMA, 2011); na Lista Nacional (ICMBIO, 2014) e 

na lista da International Union for Conservation of nature and Natural Resources (IUCN, 2022). 

Com o objetivo de identificar os locais de maior importância para a conservação das aves, a 

área de amostragem foi avaliada quanto a sua relevância para a proteção da avifauna local. 

Para isto foi avaliada a presença de espécies ameaçadas e o número de espécies endêmicas 
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para o bioma Mata Atlântica e endêmicas com distribuição restrita conforme Bencke, et al. 

(2006). 

7.2.3.3. Resultados e Discussão 

Nos registros primários, considerando os empreendimentos hidrelétricos foram 

registradas 286 espécies para a PCH Rudolf (PRONATUR, 2021), 55 espécies no estudo 

ambiental simplificado da PCH Passo Manso (PRONATUR, 2012) e 28 espécies na CGH Rio 

das Pacas (PRONATUR, 2014). Nos registros secundários considerados a nível municipal 

foram registradas 387 espécies. Totalizando 392 espécies de aves, distribuídas em 25 ordens 

e 66 famílias (Quadro 14.3), já foram registradas nos municípios que fazem parte da região 

do Rio Itajaí do Oeste. A riqueza registrada corresponde a 54% das espécies ocorrentes no 

estado de Santa Catarina (719 espécies), mesmo que não existam publicações recentes 

sobre o tema, mas um o compilado de dados on-line (ROSÁRIO, 2022) que permite ao menos 

inferir um número aproximado. Das espécies registradas 347 espécies são residentes, 25 

espécies são migrantes reprodutivos na área amostral durante a primavera/verão, 12 espécies 

são migrantes não reprodutivos na área amostral durante a primavera/verão, 2 espécies são 

migrantes do cone sul não reprodutivos na área amostral aparecendo durante o outono e 

inverno, 6 espécies podem ser consideradas vagantes e/ou apenas de passagem na região. 

Segundo Straube & Giacomo (2007) uma das características mais importantes da Mata 

Atlântica, da qual faz parte a região do Rio Itajaí do Oeste, é a grande variação altitudinal em 

um pequeno espaço geográfico, que resulta em uma enorme variação climática e 

vegetacional. Desta forma é possível registrar espécies das matas de baixada como: 

Brotogeris tirica, Tangara cyanocephala, Thraupis ornata, Myrmoderus squamosus; matas de 

encostas ou serranas: Patagioenas plumbea, Heliodoxa rubricauda, Drymophila malura, 

Drymophila rubricollis, Cichlocolaptes leucophrus, Biatas nigropectus, Orthogonys 

chloricterus, Sporophila frontalis, Matas de araucária: Amazona vinacea, Picumnus 

nebulosus, Mackenziaena leachii, Synallaxis cineracens, Cranioleuca obsoleta, Clibanornis 

dendrocolaptoides, Lepidocolaptes falcinellus, Campylorhamphus falcularius; áreas úmidas 

nas várzeas da cabeceira do Rio Taió: Scytalopus iraiensis, Donacospiza albifrons, Laterallus 

leucopyrrhus.  

As famílias com o maior número de espécies foram Thraupidae com 44 espécies de 

aves, Tyrannidae com 41 espécies de aves, Accipitridae com 21 espécies, Furnariidae com 

20 espécies, Thamnophilidae com 16 espécies, Trochilidae com 14 espécies e Picidae com 

12 espécies. Este fato se deve a diversidade natural destas famílias e a grande adaptabilidade 

de muitas espécies em ocupar diversos ambientes. Por outro lado, 19 famílias foram 

representadas por apenas uma espécie, fato que pode ser explicado por muitas famílias 
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serem representadas por apenas uma espécie na região ou pelo fato de algumas espécies 

serem pouco conspícuas dificultando o contato em campo. 

Figura 7.41 - Número de espécies registradas na região do Rio Itajaí do Oeste agrupadas por Família. 

 

A riqueza de espécies de cada município está diretamente relacionada a concentração 

de pesquisadores, da ciência cidadã através de informações de observadores de aves ou de 

empreendimentos com necessidade de levantamento de fauna. Com as informações obtidas 

até o presente momento os municípios com as maiores riquezas foram Taió com 319 espécies 

de aves, seguido por Salete com 312 espécies, Laurentino com 310 espécies e Rio do Sul 

com 273 espécies. As menores riquezas não indicam que estes locais apresentam poucas 

espécies, mas a necessidade de levantamentos de fauna para chegar o mais próximo do 

número real de espécies. 
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Figura 7.42 Número de espécies registradas em cada município que compõem a região do Rio Itajaí 
do Oeste. 

 
 

A comparação entre a riqueza de espécies de aves de cada município foi realizada 

através do índice de similaridade de Jaccard, resultou em um agrupamento dos municípios 

com as maiores riquezas de espécies de aves como Taió, Laurentino, Salete, Rio do Sul e 

Rio do Oeste, na mesma direção do conjunto de dados, agrupando os municípios de 

Trombudo Central, Pouso Redondo, Rio do Campo. Os municípios de agronômica, Agrolândia 

e Braço do trombudo em outro grupo separado dos anteriores. Os Municípios de Mirim Doce 

e Ponte Alta do Norte separados dos demais grupos. Este agrupamento é caracterizado de 

forma genérica devido à ausência de amostragem de campo e devido a utilização de dados 

secundários não ocorre padronização dos métodos e períodos amostrais, onde a ausência de 

informações de alguns municípios prejudica a correta análise de dados. Mesmo assim já é 

possível perceber uma semelhança na riqueza de espécies em dois grandes grupos. 
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Figura 7.43 Índice de similaridade da riqueza de espécies dos municípios que compõem a região do 
Rio Itajaí do Oeste. 

 

Para a análise da constância (porcentagem de municípios que determinada espécie 

esteve presente) foi considerado espécies constantes (frequentes) com registro em mais de 

50% dos municípios considerados para este trabalho, Espécie acessória com registro entre 

25% e 50% dos municípios e espécie acidental presente em menos de 25% dos municípios. 

Das 392 espécies registradas para a região do Rio Itajaí do Oeste 24% (96 espécies) são 

constantes, 43% (167 espécies) são acessórias e 33% (129 espécies) são consideradas 

acidentais. Vale destacar que espécies ameaçadas de extinção residentes ou espécies raras 

na região se enquadram na última categoria por apresentarem população reduzida ou serem 

pouco conspícuas dificultando o contato em campo, não evidenciando desta forma a sua 

devida importância regional. A região do Alto Vale do Itajaí ainda é uma região pouco 

conhecida quanto sua avifauna, onde muitos municípios não apresentam levantamento de 

espécies, indicando que esses valores podem mudar com o aumento de pesquisas e estudos 

na região. 
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Figura 7.44 Constância das espécies nos municípios que compõem a região do Rio Itajaí do Oeste. 

 

A ocupação dos hábitats pelas espécies de aves na sub-bacia do Rio Itajaí do Oeste 

indica que 54% (285 espécies) ocupam o ambiente florestal, 28% (145 espécies) ocupam 

áreas antrópicas, banhados (33 espécies), campo natural (32 espécies) e aquático (31 

espécies) correspondem a 6% cada. A maior porcentagem de espécies florestais é reflexo da 

cobertura original da sub-bacia, seguido por áreas antrópicas devido ao histórico de alteração 

do ambiente florestal para áreas de agricultura, pecuária, silvicultura e urbanização. Mesmo 

que algumas espécies florestais possam ocupar suas bordas ou áreas semi-abertas ainda 

necessitam de áreas florestais para nidificação, proteção e alimentação.  

Figura 7.45 Ocupação dos hábitats pelas espécies na sub-bacia do Rio Itajaí do Oeste. 

 

As guildas alimentares observadas no levantamento bibliográfico na sub-bacia do Rio 

Itajaí do Oeste indicam que 48% (188 espécies) das espécies são insetívoras, 16% (65 
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espécies) são onívoras, 14% (54 espécies) são carnívoras, 10% (39 espécies) são frugívoros, 

7% (29 espécies) são granívoras, 4% (15 espécies) são nectarívoras e 1% (3 espécies) são 

detritívoras.  A grande porcentagem de insetívoros e onívoros é reflexo da histórico de 

alteração do ambiente florestal para áreas antrópicas, muitas tem maior plasticidade 

ambiental ocupando uma grande variedade de ambientes.  

Figura 7.46 Guildas alimentares das espécies de aves na sub-bacia do Rio Itajaí do Oeste. 
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7.2.3.3.1. Espécies Ameaçadas 

As áreas ciliares com relevo plano foram as mais afetadas pela agricultura, pecuária e 

urbanização, restando áreas florestais em melhor estado de conservação nas encostas 

íngremes, abrigando as espécies bioindicadoras de qualidade ambiental, como as espécies 

endêmicas da Mata Atlântica, ameaçadas de extinção e cinegéticas que sofrem pressão 

constante da caça e do desmatamento. Foram encontradas 19 espécies consideradas 

ameaçadas de extinção segundo a lista de espécies ameaçadas do estado de Santa Catarina 

(CONSEMA, 2011), nacional (ICMBIO, 2018) e mundial (IUCN, 2022).  

Tinamus solitarius (macuco): Espécie dependente de ambiente florestal em bom 

estado de conservação, endêmica da Mata Atlântica, considerada vulnerável “VU” na lista do 

estado de Santa Catarina e quase ameaçada “NT” na lista global de espécies ameaçadas 

(IUCN, 2022). Espécie cinegética, com as principais ameaças a caça e destruição e alteração 

das áreas florestais. 

Penelope superciliaris (jacupemba): Espécie florestal, considerada vulnerável “VU” na 

lista do estado de Santa Catarina. As principais ameaças para a espécie são a caça e a 

alteração e destruição das áreas florestais. 

Aburria jacutinga (jacutinga): Espécie florestal, endêmica da Mata Atlântica, 

considerada criticamente ameaçada “CR” na lista do estado de Santa Catarina e em perigo 

“EN” na lista do Brasil e na lista global de espécies ameaçadas (IUCN, 2022). As principais 

ameaças para a espécie são a caça e a alteração e destruição das áreas florestais. 

Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco): Espécie florestal, considerada vulnerável 

“VU” na lista do estado de Santa Catarina. As principais ameaças para a espécie são a caça, 

da espécie e de suas presas, e a alteração e destruição das áreas florestais. 

Spizaetus melanoleucus (gavião-pato): Espécie florestal, considerada em perigo “EN” 

na lista do estado de Santa Catarina. As principais ameaças para a espécie são a caça, da 

espécie e de suas presas, e a alteração e destruição das áreas florestais. 

Spizaetus ornatus (gavião-de-penacho): Espécie florestal, considerada criticamente 

ameaçada “CR” na lista do estado de Santa Catarina e quase ameaçada “NT” na lista global 

de espécies ameaçadas (IUCN, 2022). As principais ameaças para a espécie são a caça, da 

espécie e de suas presas, e a alteração e destruição das áreas florestais. 
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Amadonastur lacernulatus (gavião-pombo-pequeno): Espécie florestal, endêmica da 

Mata Atlântica, considerada vulnerável “VU” na lista do estado de Santa Catarina, mesma 

categoria na lista do Brasil e na lista global de espécies ameaçadas (IUCN, 2022). As 

principais ameaças para a espécie são a caça, da espécie e de suas presas, e a alteração e 

destruição das áreas florestais. 

Celeus galeatus (pica-pau-de-cara-canela): Espécie florestal, endêmica da Mata 

Atlântica, considerada vulnerável “VU” na lista do estado de Santa Catarina e na lista global 

de espécies ameaçadas (IUCN, 2022), em perigo “EN” na lista do Brasil. As principais 

ameaças para a espécie são a alteração e destruição das áreas florestais. 

Triclaria malachitacea (sabiá-cica): Espécie florestal, endêmica da Mata Atlântica, 

considerada vulnerável “VU” na lista do estado de Santa Catarina e quase ameaçada “NT” na 

lista global de espécies ameaçadas (IUCN, 2022). As principais ameaças para a espécie são 

a captura para animal de estimação e a alteração e destruição das áreas florestais. 

Amazona vinacea (papagaio-de-peito-roxo): Espécie florestal, endêmica da Mata 

Atlântica, considerada em perigo “EN” na lista do estado de Santa Catarina e na lista global 

de espécies ameaçadas (IUCN, 2022), vulnerável “VU” na lista de espécies ameaçadas do 

Brasil. As principais ameaças para a espécie são a captura para animal de estimação e a 

alteração e destruição das áreas florestais. 

Primolius maracana (maracanã): Espécie florestal, considerada criticamente 

ameaçada “CR” na lista do estado de Santa Catarina e quase ameaçada “NT” na lista global 

de espécies ameaçadas (IUCN, 2022). As principais ameaças para a espécie são a captura 

para animal de estimação e a alteração e destruição das áreas florestais. 

Biatas nigropectus (papo-branco): Espécie que vive nos bambuzais em ambiente 

florestal, considerada vulnerável “VU” na lista do estado de Santa Catarina e na mesma 

categoria na lista global de espécies ameaçadas (IUCN, 2022). As principais ameaças para a 

espécie são a alteração e destruição das áreas florestais. 

Hemitriccus diops (olho-falso): Espécie florestal, considerada em perigo “EN” na lista 

do estado de Santa Catarina. As principais ameaças para a espécie são a alteração e 

destruição das áreas florestais. 

Merulaxis ater (entufado): Espécie florestal, endêmica da Mata Atlântica, considerada 

vulnerável “VU” na lista do estado de Santa Catarina e quase ameaçada “NT” na lista global 

de espécies ameaçadas (IUCN, 2022). As principais ameaças para a espécie são a alteração 

e destruição das áreas florestais. 
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Scytalopus iraiensis (tapaculo-da-várzea): Espécie que vive banhados com vegetação 

nas várzeas da cabeceira do Rio Taió, considerada em perigo “EN” na lista do estado de 

Santa Catarina, na mesma categoria na lista do Brasil e na lista global de espécies ameaçadas 

(IUCN, 2022). Espécie com distribuição restrita as várzeas nas margens dos rios do planalto, 

sofre pressão constante da alteração ambiental das áreas úmidas, principalmente drenagens, 

represamentos e invasão de espécies florestais exóticas como Pinus. 

Polioptila lactea (balança-rabo-leitoso): Espécie florestal, considerada vulnerável “VU” 

na lista do estado de Santa Catarina e quase ameaçada “NT” na lista global de espécies 

ameaçadas (IUCN, 2022). As principais ameaças para a espécie são a alteração e destruição 

das áreas florestais que margeiam os rios. 

Saltator fuliginosus (bico-de-pimenta): Espécie florestal, endêmica da Mata Atlântica, 

considerada vulnerável “VU” na lista do estado de Santa Catarina. As principais ameaças para 

a espécie são a captura para animal de estimação e a alteração e destruição das áreas 

florestais. 

Sporophila frontalis (pixoxó): Espécie florestal, endêmica da Mata Atlântica, 

considerada vulnerável “VU” na lista do estado de Santa Catarina, na mesma categoria na 

lista do Brasil e na lista global de espécies ameaçadas (IUCN, 2022). As principais ameaças 

para a espécie são a captura para animal de estimação e a alteração e destruição das áreas 

florestais. 

Sporophila falcirostris (cigarra): Espécie florestal que segue floração e frutificação de 

bambus, considerada em perigo “EN” na lista do estado de Santa Catarina e vulnerável “VU” 

na lista do Brasil e lista global de espécies ameaçadas (IUCN, 2022). As principais ameaças 

para a espécie são a captura para animal de estimação e a alteração e destruição das áreas 

florestais. 

Também foram registradas 23 espécies consideradas “quase ameaçadas” (NT) na lista 

da IUCN, sendo elas Tinamus solitarius, Spizaetus ornatus, Pseudastur polionotus, Strix 

hylophila, Pteroglossus bailloni, Picumnus nebulosus, Piculus aurulentus, Triclaria 

malachitacea, Primolius maracana, Psilorhamphus guttatus, Merulaxis ater, Eleoscytalopus 

indigoticus, Anabacerthia amaurotis, Clibanornis dendrocolaptoides, Leptasthenura setaria, 

Carpornis cucullata, Procnias nudicollis, Cyanocorax caeruleus, Polioptila lactea, Euphonia 

chalybea, Orchesticus abeillei, Dacnis nigripes e Thraupis cyanoptera, além de 88 espécies 

endêmicas da Mata Atlântica. Estas espécies também merecem destaque pois estão 

apresentando uma diminuição populacional causada pela degradação e alteração do 

ambiente adequado para sua sobrevivência ao longo de sua distribuição.  
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Espécies Migratórias 

Muitas das espécies registradas no Brasil empreendem verdadeiras migrações, 

sobretudo as sulinas que durante o inverno austral migram para regiões próximas ao equador, 

como muitas andorinhas e os tiranídeos que são os suboscines de locomoção mais 

desenvolvida, permanecendo no sul do Brasil apenas nos meses da primavera e verão (Sick, 

1997). Destas espécies 25 foram registradas na área do Rio Itajaí do Oeste, sendo elas: 

Lurocalis semitorquatus (tuju), Podager nacunda (corucão), Chaetura meridionalis 

(andorinhão-do-temporal), Florisuga fusca (beija-flor-preto), Porphyrio martinica (frango-

d’água-azul), Elanoides forficatus (gavião-tesoura), Harpagus diodon (gavião-bombachinha), 

Attila phoenicurus (capitão-castanho), Legatus leucophaius (bem-te-vi-pirata), Myiarchus 

swainsoni (irré), Myiodynastes maculatus (bem-te-vi-rajado), Megarynchus pitangua (neinei), 

Tyrannus melancholicus (suiriri), Tyrannus savana (tesourinha), Empidonomus varius 

(peitica), Pyrocephalus rubinus (príncipe), Lathrotriccus euleri (enferrujado), Vireo chivi 

(juruviara), Stelgidopteryx ruficollis (andorinha-serradora), Progne tapera (andorinha-do-

campo), Progne chalybea (andorinha-grande), Turdus amaurochalinus (sabiá-poca), Turdus 

subalaris (sabiá-ferreiro), Tersina viridis (saí-andorinha), Sporophila lineola (bigodinho). 

Algumas espécies são migratórias neárticas, com período reprodutivo apenas na 

América do Norte e realizando migração de longa distância até América do sul durante a 

primavera e verão (Valente et al. 2011). Destas espécies 12 foram registradas na região do 

Rio Itajaí do Oeste, sendo elas: Pluvialis dominica (batuiruçu), Calidris fuscicollis (maçarico-

de-sobre-branco), Calidris melanotos (maçarico-de-colete), Phalaropus tricolor (pisa-n’agua), 

Actitis macularius (maçarico-pintado), Tringa solitaria (maçarico-solitário), Tringa melanoleuca 

(maçarico-grande-de-perna-amarela), Tringa flavipes (maçarico-de-perna-amarela), 

Coccyzus americanus (papa-lagarta-de-asa-vermelha), Pandion haliaetus (aguia-pescadora), 

Hirundo rustica (andorinha-de-bando), Petrochelidon pyrrhonota (andorinha-de-dorso-

acanelado). A maioria destas espécies são limícolas e utilizam das áreas de arrozal para 

alimentação e descanso durante esse deslocamento, com registros entre setembro e abril na 

região do Vale do Itajaí. 

Duas espécies são oriundas do cone sul aparecendo durante o outono e inverno (Sick, 

1997), sendo elas: Mimus triurus (calhandra-de-três-rabos) e Serpophaga griseicapilla 

(alegrinho-trinador). 

Seis espécies aparecem como vagantes na região, com registros ocasionais durante 

seus deslocamentos no estado, sendo elas: Dendrocygna bicolor (marreca-caneleira), 

Callonetta leucophrys (marreca-de-coleira), Ciconia maguari (maguari), Mycteria americana 
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(cabeca-seca), Rostrhamus sociabilis (gavião-caramujeiro), Circus buffoni (gavião-do-

banhado). 

Algumas espécies estão se beneficiando da alteração ambiental do estado de Santa 

Catarina facilitando a sua expansão na área de distribuição como Todirostrum cinereum 

(ferreirinho-relógio) (MEYER, 2013), Fluvicola nengeta (lavadeira-mascarada) (MEYER, 

2016b), Schoeniophylax phryganophilus (bichoita) (MEYER, 2017), Bubulcus ibis (garça-

vaqueira), Plegadis chihi (caraúna), Phimosus infuscatus (tapicuru), Myiopsitta monachus 

(caturrita). O Pardal (Passer domesticus) e o bico-de-lacre (Estrilda astrild) foram introduzidas 

no Brasil, o segundo em constante aumento populacional e de área de distribuição, adaptadas 

a viver em áreas abertas e próximo das pessoas. 

7.2.3.3.2. Registros Fotográficos 

Figura 7.47 - Esquerda:Tinamus solitarius (macuco). Direita: Spizaetus melanoleucus (gavião-pato). 

 

Fonte: Arquivo pessoal Douglas Meyer. 

Figura 7.48 - Esquerda: Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco). Direita: Amadonastur lacernulatus 
(gavião-pombo-pequeno). 

 

Fonte: Arquivo pessoal Douglas Meyer. 
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Figura 7.49 - Esquerda: Celeus galeatus (pica-pau-de-cara-canela). Direita: Triclaria malachitacea 
(sabiá-cica). 

 

Fonte: Arquivo pessoal Douglas Meyer. 

Figura 7.50 - Esquerda: Primolius maracana (maracanã). Direita: Amazona vinacea (papagaio-de-
peito-roxo). 

 

Fonte: Arquivo pessoal Douglas Meyer. 
 

Figura 7.51 - Esquerda: Biatas nigropectus (papo-branco). Direita: Merulaxis ater (entufado) 

 

Fonte: Arquivo pessoal Douglas Meyer. 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 224 

 

Figura 7.52 - Esquerda: Polioptila lactea (balança-rabo-leitoso). Direita: Sporophila falcirostris 
(cigarrinha-do-sul). 

 

Fonte: Arquivo pessoal Douglas Meyer. 

Figura 7.53 - Esquerda: Sporophila frontalis (pixoxó). Direita: Saltator fuliginosus (bico-de-pimenta). 

 

Fonte: Arquivo pessoal Douglas Meyer. 

Os remanescentes de floresta e os banhados naturais abrigam as espécies 

bioindicadoras de qualidade ambiental como as espécies ameaçadas de extinção, quase 

ameaçadas e endêmicas da Mata Atlântica, além das espécies cinegéticas que sofrem 

pressão constante da caça e do desmatamento. A preservação e recuperação destes locais 

é de extrema importância para a fauna e flora local, visto que a região apresenta constante 

crescimento da agricultura e urbanização. Destacando que em muitos casos os 

empreendimentos hidrelétricos recuperam e mantem remanescentes florestais nas áreas 

ciliares, desta forma, como medida compensatória para alteração nesses locais a criação de 

corredores ecológicos para que ocorra o fluxo gênico entre os fragmentos da região, ligando 

os fragmentos florestais através recuperação das áreas de preservação permanentes e 

reservas legais. As espécies de aves que ocupam as áreas abertas ou pouco exigentes 

quanto ao ambiente, exemplificam os impactos ambientais causados pela ação antrópica da 

área estudada, onde, a alteração ambiental reduziu ou até extinguiu populações de espécies 

sensíveis a alterações ambientais. As áreas de arrozal criaram ambientes aquáticos e 
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limícolas importante para alimentação e descanso de algumas espécies, inclusive para as 

migratórias neárticas, principalmente durante a preparação do solo até o arroz crescer e cobrir 

o solo, porém, a utilização de agrotóxicos pode acumular metais pesados nas espécies 

causando problemas a longo prazo. 

7.2.4. Mastofauna 

7.2.4.1. Introdução 

Existem 6.400 espécies de mamíferos descritos em território global (QUINTELA, 

2020). Deste total, 751 espécies possuem ocorrência confirmada para o Brasil, 

correspondendo a 12% do total de mamíferos conhecidos mundialmente. A riqueza 

mastofaunística do país encontra-se distribuída em 11 ordens, 51 famílias e 249 gêneros, 

sendo Rodentia, Chiroptera e Primates as ordens mais diversas, com 263, 181 e 126 

espécies, respectivamente (ICMBIO/MMA, 2018; QUINTELA; ROSA; FEIJÓ, 2020).  

Embora descaracterizada em virtude dos impactos sofridos ao longo dos últimos 

séculos, a Mata Atlântica brasileira é um importante refúgio para a fauna ocorrente em 

território nacional. O bioma abriga 321 espécies de mamíferos, distribuídos em 35 famílias e 

10 ordens, sendo 89 espécies endêmicas do domínio Atlântico (GRAIPEL et al., 2017). No 

Estado catarinense, Cherem et al. (2004) cita a ocorrência de 139 espécies de mastofauna, 

distribuídas em 10 ordens e 28 famílias. Todavia, com recentes publicações, estima-se que 

esse número chegue ao patamar de 148 espécies para o território catarinense (PASSOS et 

al., 2010; CARVALHO; FABIÁN, 2016; ALTHOFF et al., 2017; ALTHOFF et al., 2018).  

Os mamíferos desempenham papel importante na conservação biológica e na 

manutenção dos ecossistemas, desempenhando funções reguladoras da floresta, como a 

disseminação de sementes, a polinização, o controle de pragas e presas, atuando como 

reservatórios de parasitas causadores de doenças, demonstrando que a abrangência da 

fauna mastozoológica abarca também os setores econômicos e de saúde pública 

(EISENBERG, 1999; PINTO et al., 2009; SIGRIST, 2012). 

As ações humanas acarretam distúrbios ambientais nos ecossistemas em sua 

amplitude. A fragmentação e a perda de habitats decorrentes das atividades antrópicas são 

as principais ameaças aos mamíferos continentais, seguido pela caça ilegal e a captura de 

animais silvestres para finalidade de consumo, retaliação ou tráfico (ICMBIO/MMA, 2018). 

7.2.4.2. Metodologia 
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Para compor o estudo da mastofauna, seguiu-se o Termo de Referência para 

elaboração da Avaliação Ambiental Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste, 

em atendimento ao Decreto Estadual nº 365/2015 (ENGERA – Engenharia e Gerenciamento 

de Recursos Ambientais, 2022).  

A principal ferramenta de subsídio metodológico a ser considerado nos estudos são 

as diretrizes do Manual de Inventário Hidrelétrico da Eletrobrás (2007), que no capítulo 9 trata 

especificamente do escopo da Avaliação Ambiental Integrada. Além disso, o estudo é 

realizado tendo como fontes de informações a pesquisa em bases de dados pretéritos obtidos 

em publicações oficiais ou fornecidas por instituições públicas ou privadas (Dados 

secundários) e dados primários obtidos através dos estudos ambientais realizados nos 

empreendimentos hidrelétricos instalados na bacia do rio Itajaí do Oeste, a citar: PCH Rudolf 

(Pronatur, 2021) e CGH Rio das Pacas (Pronatur, 2022).  

Entre os estudos consultados para compor a lista de dados de mamíferos com possível 

ocorrência para a região, utilizando-se dados secundários, estão: 

● Avaliação Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Pelotinhas, contemplando 

tanto estudos ambientais como programas de monitoramento da PCH Rincão, 

PCH Santo Cristo e PCH Penteado (AIBH RIO PELOTINHAS, 2021); 

● Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Lava Tudo, contemplando os 

dados obtidos no Relatório Ambiental Simplificado das PCH’s Malacara, 

Gamba, Antoninha e São Mateus, RAS das PCH’s Painel e Boa Vista, Estudo 

Ambiental Simplificado da CGH Ramada, EAS da CGH Chapada Bonita, EAS 

da CGH Cachoeira do Arvoredo, além de dados não publicados por Jorge J. 

Cherem (AAI LAVA TUDO, 2018); 

● Avaliação Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Caveiras, com dados obtidos 

de forma primária em 12 pontos amostrais distribuídos no trecho de bacia em 

análise, além de dados secundários: Cherem et al. (2004), Mazzolli (2006) e 

Cherem et al. (2007) e lista de fauna da UHE Garibaldi (AIBH RIO CAVEIRAS, 

2020); 

● Avaliação Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu - Com dados 

obtidos de forma primária, além dos dados secundários referentes a Bacia do 

Itajaí-Açu (AIBH RIO ITAJAÍ-AÇU, 2021) 

● Estudo de Viabilidade Técnico Ambiental – Taió (EVETA – Consorcio da Bacia 

do Rio Itajaí, 2014) 
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● Dados dos estudos ambientais da PCH Passo Manso (Pronatur,2009), PCH 

Rudolf (Pronatur, 2021) e CGH Rio das Pacas (Pronatur, 2022) 

● Outras fontes: dados de estudos mastofaunísticos de relevante consideração 

ecológica para o estudo. 

A classificação das espécies registradas nas categorias de ameaça de extinção foi 

baseada na Lista da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2021), no 

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBio/MMA, 2018), Lista de 

Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina (RESOLUÇÃO 

CONSEMA Nº 002, de 06 de dezembro de 2011) e do Rio Grande do Sul (DECRETO N.º 

51.797, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014). 

7.2.4.2.1. Análise dos dados 

De acordo com o Termo de Referência (TR) para elaboração de Avaliação Ambiental 

Integrada de Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste, serão apresentados os dados de 

Riqueza (número total de espécies amostradas), Índice de Similaridade de Jaccard 

(envolvendo os estudos da PCH Passo Manso, PCH Rudolf e CGH Rio das Pacas), 

Frequência de ocorrência das espécies listadas, bem como a categoria do Índice de 

Constância das espécies. 

Riqueza de espécies 

É o número total de espécies (S) em uma unidade amostral. Consequentemente, a 

riqueza de espécies é muito dependente do tamanho amostral – quanto maior a amostra, 

maior o número de espécies que poderão ser amostradas. Assim, a riqueza de espécies diz 

pouco a respeito da organização da comunidade, aumentando em função da área, mesmo 

sem modificação do habitat. 

Frequência de ocorrência e Constância 

A frequência é uma grandeza física que indica o número de ocorrências de um evento 

(ciclos, voltas, oscilações etc.) em um determinado intervalo de tempo. O cálculo é dado pela 

seguinte fórmula:  

FO=(ni*100)/n 

Onde,  

FO% = frequência de ocorrência do determinado espécime nos levamentos; 

ni = número de registros da espécie i;   
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n = número total de registros do estudo.  

O resultado em (%) para cada espécie registrada na área de influência dos 

empreendimentos ou àquelas atreladas como de possível ocorrência para a região de estudo, 

determinará a Constância, ou seja, as espécies serão indicadas segundo a classificação da 

FO% que ocorrem, conforme segue:  

· Espécie constante: presente em mais de 50% da literatura consultada 

· Espécie acessória: presente entre 25% e 50% da literatura consultada 

· Espécie acidental: presente em menos de 25% da literatura consultada 

Análise de similaridade  

A análise será efetuada com base na riqueza observada para a PCH Rudolf, PCH 

Passo Manso e CGH Rio das Pacas separadamente e para os estudos descritos na região. 

Para tanto, as áreas amostrais serão comparadas entre si por meio da aplicação do 

Coeficiente de Similaridade de Jaccard (Sij), com variação de 0 (sem similaridade) a 1 

(similaridade total ou 100%). Este Coeficiente consiste em um parâmetro útil para a 

identificação de diferenças de composição das comunidades naturais e/ou para a avaliação 

de níveis de impactos sofridos por estas em regiões similares, mas sujeitas a pressões 

distintas, por exemplo, e é obtido aplicando a seguinte fórmula: 

Sij=a/(a+b+c) 

Onde,  

Sij = Coeficiente de Similaridade entre duas áreas (i e j);  

a = Número de espécies em comum registradas entre duas áreas;  

b = Número de espécies presentes na primeira área (i);  

c = Número de espécies presentes na segunda área (j).  

A partir dos dados de similaridade para os diferentes grupos estudados, serão 

construídos dendrogramas de proximidade entre as diferentes áreas amostrais, os quais 

serão estabelecidos pelo método de análises pareadas não ponderadas de grupos (UPGMA 

– Unwighthed Pair Group Method Using na Arithmetic Average– Sneath; SNEATH & SOKAL, 

1973).  Ademais, as espécies de mamíferos de relevante interesse para conservação, como 

as ameaçadas, endêmicas e com maior probabilidade de serem afetadas pelos 

empreendimentos serão destacadas. 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 229 

 

7.2.4.3. Resultados e discussão 

  Diante da bibliografia consultada para compor a lista da fauna mastozoológica 

potencialmente ocorrente na bacia hidrográfica em questão, os dados secundários indicam a 

ocorrência de 106 espécies, distribuídas em 26 famílias e 10 ordens(Tabela 7.21; Figura 7.55, 

Figura 7.56). Esse resultado abarca aproximadamente 35.2% do total de espécies listadas 

para a Floresta Atlântica, 74.3% para o estado de Santa Catarina e 14.6% dos mamíferos 

ocorrentes em território nacional. 

Figura 7.54- Representatividade da Mastofauna 

 

Dentre as Ordens ocorrentes na região de estudo, Rodentia apresentou a maior 

abundância em número de espécies (n=35), seguido por Chiroptera, a qual é representada 

por 27 espécies, conforme aponta os dados obtidos em consultas bibliográficas. As Ordens 

Pilosa e Perissodactyla foram as menos representativas, com registro de apenas uma espécie 

cada (Figura 7.54). 
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Figura 7.55 - Representatividade das Ordens da mastofauna na região de estudo. 

 

Em conformidade, às famílias mais diversas nesse levantamento foram 

Phyllostomidae e Cricetidae, haja visto que se trata de famílias mais especiosas (Figura 7.56). 

Figura 7.56 - Representatividade das Famílias de mastofauna na região de estudo. 

 

Considerando as espécies listadas (n= 106), foram classificadas com base na 

Frequência de Ocorrência (FO%) nas categorias do Índice de Constância (IC) (Figura 7.57). 

Em contrapartida, 63,2% das espécies registradas foram categorizadas como acidentais, ou 

seja, ocorrem em menos de 25% da bibliografia consultada. Nessa categoria se enquadram 

as espécies naturalmente difíceis de se registrar ou que são raras em natureza, como é o 

caso de muitas espécies ameaçadas de extinção. As demais espécies foram alocadas em 
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constantes (12,2%) e acessórias (24,5%). As categorias do IC e o resultado da FO% para 

cada espécie listada pode ser visualizada na Tabela 7.21. 

Figura 7.57 Número de espécies conforme Índice de Constância. 
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Tabela 7.21 - Levantamento de dados da Mastofauna terrestre e alada na região de influência do Rio Itajaí do Oeste, Santa Catarina. Legenda: UHE Salto 
Pilão. 2- EIA AMFRI (ACQUAPLAN, 2017). 3- RIMA Lavra Calcário (CEDRO, 2016). 4- Plano de Manejo Flona Ibirama (Brasília, 2008). 5- Plano de Menejo 
Parque Natural Municipal de Navegantes (PROTEGER, 2014). 6- Plano de Manejo ARIE Serra da Abelha (2015). 7- Plano de Manejo RPPN Chácara Edith 
(2011). 8- Plano de Manejo PNSI (BRASIL, 2009). 9- Plano de Manejo RPPN Corredeiras do Rio Itajaí (Sociedade Chauá, 2008).10- Plano de Manejo do 
PNMFG- Morro Azul (2018). 11- SOUZA et al., 2006. 12- TORTATO et al., 2014. 13- AIBH Pelotinhas. 14 - AIBH Lava Tudo. 15 - AIBH Rio Itajaí-Açu. 16 - 

AIBH Rio Caveiras. 17 - EAS PCH Passo Manso (PRONATUR). 18 - PCH Rudolf (PRONATUR, 2021); CGH Rio das Pacas (PRONATUR, 2022).. Status de 
ameaça: LC: pouco preocupante, CR: criticamente ameaçado, VU: vulnerável, EN: em perigo, DD: dados insuficientes, NT: quase ameaçado. * Espécies 

exóticas. 

Táxon Nome popular 
PCH 

Passo 
Manso 

PCH 
Rudolf 

CGH 
Pacas 

Registros secundários 

Status de 
ameaça FO% IC 

IUCN BR SC 

Didelphimorphia           

Didelphidae           

Didelphis sp.   X  2; 17; 19; 29    21,1 acidental 

Didelphis albiventris 
Gambá-de-orelha-

branca 
X X X 3; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 16; 17; 18 LC   52,6 constante 

Didelphis aurita 
Gambá-de-orelhas-

pretas 
 X  4; 7; 8; 13; 18 LC   26,3 acessória 

Philander frenatus 
Cuíca-de-quatro-

olhos 
 X X 8; 12; 13; 16; 18 LC   26,3 acessória 

Chironectes minimus Cuíca-d'água  X X 1; 13; 14; 18   EN 21,1 acidental 

Gracilinanus 
microtarsus 

Guaiaquiquinha    1; 8; 11; 13    21,1 
acidental 

Monodelphis dimidiata Catita  X  3; 14; 18    15,8 acidental 

Monodelphis sp. Catita    8; 16 DD   10,5 acidental 

Micoureus guianensis Cuíca    8    5,3 acidental 

Micoureus demerarae Cuíca    8    5,3 acidental 

Micoureus 
paraguayanus 

Cuíca    9; 11    10,5 
acidental 

Lutreolina 
crassicaudata 

Cuíca    8; 13 DD   10,5 
acidental 

Cingulata           
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Táxon Nome popular 
PCH 

Passo 
Manso 

PCH 
Rudolf 

CGH 
Pacas 

Registros secundários 

Status de 
ameaça FO% IC 

IUCN BR SC 

Dasypodidae           

Dasypus sp. Tatu  X  14; 15; 16; 18    21,1 acidental 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha X X  
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 

16; 17 
LC   73,7 constante 

Dasypus septemcinctus Tatu-mulita    1; 3; 12 LC   15,8 acidental 

Cabassous tatouay Tatu-de-rabo-mole  X  1; 3; 6; 7; 8; 12; 16; 18    42,1 acessória 

Euphractus sexcintus Tatu-peludo    1; 13    10,5 acidental 

PILOSA           

Myrmecophagidae           

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim    4; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 16 LC   42,1 acessória 

Carnivora           

Felidae           

Puma yagouaroundi Gato-mourisco    3; 4; 7; 8; 12; 13; 14 LC  VU 36,8 acessória 

Leopardus sp.   X  4; 6; 8; 13; 15; 16; 18    36,8 acessória 

Leopardus pardalis Jaguatirica    3; 4; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 16 VU  EN 52,6 constante 

Leopardus wiedii Gato maracajá    7; 8; 10; 12; 16 VU   26,3 acessória 

Leopardus guttulus 
Gato-do-mato-

pequeno 
X X X 2; 7; 8; 9; 10; 12; 16; 17; 18 VU  VU 47,4 acessória 

Puma concolor Puma  X X 8; 9; 12; 13; 16; 18 VU  VU 31,6 acessória 

Canidae           

Cerdocyon thous Graxaim X X X 
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 

15; 16; 17; 19 
   84,2 constante 

Mustelidae           

Lontra longicaudis Lontra  X  
2; 4; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 

18 
NT   63,2 constante 
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Táxon Nome popular 
PCH 

Passo 
Manso 

PCH 
Rudolf 

CGH 
Pacas 

Registros secundários 

Status de 
ameaça FO% IC 

IUCN BR SC 

Eira barbara Irara  X X 
1; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 

16; 18 
   68,4 constante 

Galactis cuja Furão  X  1; 4; 6; 8; 9; 12; 13; 14; 16; 18    52,6 constante 

Procyonidae           

Procyon cancrivorus Mão-pelada X X X 
1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 

15; 16; 17; 18 
LC   84,2 constante 

Nasua Nasua Quati  X  
1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 16; 

18 
   68,4 constante 

Chiroptera           

Phyllostomidae           

Anoura geoffroy Moecego-beija-flor    8; 9    10,5 acidental 

Artibeus sp. Morcego    1;    5,3 acidental 

Artibeus lituratus Morcego    3; 8 LC   10,5 acidental 

Artibeus obscurus Morcego    8 LC   5,3 acidental 

Artibeus fimbriatus Morcego    8; 10 LC   10,5 acidental 

Artibeus jamaicensis Morcego    8    5,3 acidental 

Carollia perspicillata Morcego  X  2; 3; 8; 9; 10; 18 LC   31,6 acessória 

Glyphonycteris 
sylvestris 

Morcego    18    5,3 
acidental 

Mimon bennettii Morcego    8 LC   5,3 acidental 

Micronycteris microtis Morcego    8;    5,3 acidental 

Micronycteris megalotis Morcego    8   VU 5,3 acidental 

Sturnira lillium Morcego X X  3; 8; 10; 13; 15; 17; 18 LC   36,8 acessória 

Sturnira tildae Morcego    8    5,3 acidental 

Chrotopterus auritus Morcego  X  1; 8; 13; 18    21,1 acidental 
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Táxon Nome popular 
PCH 

Passo 
Manso 

PCH 
Rudolf 

CGH 
Pacas 

Registros secundários 

Status de 
ameaça FO% IC 

IUCN BR SC 

Platyrrhinus lineatus Morcego    8 LC   5,3 acidental 

Pygoderma bilabiatum Morcego    8 LC   5,3 acidental 

Vampyressa pusilla Morcego    8 LC   5,3 acidental 

Molossus molossus Morcego    8;16 LC   10,5 acidental 

Tadarida brasiliensis Morcego    8 LC   5,3 acidental 

Desmodus rotundus Morcego-vampiro X X  4; 8; 9; 13; 17; 18 LC   31,6 acessória 

Diphylla ecaudata Morcego    3; 8; 10    15,8 acidental 

Lasiurus cinereus Morcego    8    5,3 acidental 

Vespertilionidae           

Eptesius sp. Morcego    1;    5,3 acidental 

Eptesicus diminutus Morcego    8 DD   5,3 acidental 

Eptesicus furinalis Morcego    8 LC   5,3 acidental 

Myotis aff. nigricans Morcego    2; 8; 10    15,8 acidental 

Myotis ruber Morcego    10    5,3 acidental 

LAGOMORPHA           

Leporidae           

Sylvilagus brasiliensis Tapiti   X 3; 13; 14;16    21,1 acidental 

Lepus europaeus* Lebre  X X 1; 13; 14; 16; 18    26,3 acessória 

Rodentia           

Caviidae           

Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Capivara X X X 
3; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 

17; 18 
LC   68,4 constante 

Cavia aperea Preá  X  2; 14; 9; 12; 13; 14; 16; 18 LC   42,1 acessória 
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Táxon Nome popular 
PCH 

Passo 
Manso 

PCH 
Rudolf 

CGH 
Pacas 

Registros secundários 

Status de 
ameaça FO% IC 

IUCN BR SC 

Cricetidae           

Akodon sp. Rato-do-chão  X  2; 3; 4; 8; 12; 14; 16; 18 LC   42,1 acessória 

Akodon montensis Rato-do-chão  X  18    5,3 acidental 

Akodon paranaenses Rato-do-chão  X  18    5,3 acidental 

Akodon serensis Rato-do-chão  X  18    5,3 acidental 

Olygoryzomys sp. Rato-do-mato    1; 2; 14    15,8 acidental 

Oligoryzomys nigripes Rato-do-mato  X  3; 5; 8; 12; 13; 14; 16; 18 LC   42,1 acessória 

Olygoryzomys 
flavencens 

Rato-do-arroz  X  3; 13; 18    15,8 acidental 

Euryoryzomys russatus Rato-silvestre  X  2; 5; 18; 12; 16; 18    31,6 acessória 

Euryoryzomys raticeps Rato-silvestre    8    5,3 acidental 

Nectomys squamipes Rato-d'água  X  4; 8; 18    15,8 acidental 

Oxynycterus sp. Rato-do-brejo  X  18    5,3 acidental 

Oxymycterus judex Rato-do-brejo    8    5,3 acidental 

Oxymycterus nasutus Rato-do-brejo    3    5,3 acidental 

Oxymycterus quaestor Rato-do-brejo  X  18    5,3 acidental 

Delomys dorsalis Rato-do-chão  X  8; 12;1 8 LC   15,8 acidental 

Delomys sublineatus Rato-do-chão    8    5,3 acidental 

Thaptomys nigrita Rato-do-chão  X  13;4; 8; 12; 13; 18    31,6 acessória 

Rhagomys rufescens Rato-do-chão    8; 11    10,5 acidental 

Sooretamys angouya Rato-silvestre  X  12; 13; 14; 18    21,1 acidental 

Brucepathersonius 
iheringi 

Rato-do-mato    8    5,3 
acidental 
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Táxon Nome popular 
PCH 

Passo 
Manso 

PCH 
Rudolf 

CGH 
Pacas 

Registros secundários 

Status de 
ameaça FO% IC 

IUCN BR SC 

Juliomys pictipes Rato-do-mato    4; 8; 11    15,8 acidental 

Muridae           

Rattus rattus* Ratazana  X  5; 18    10,5 acidental 

Rattus norvegicus* Ratazana    1; 5    10,5 acidental 

Cuniculidae           

Cuniculus paca Paca    1; 4; 6; 8; 9; 12; 13; 14; 16   VU 47,4 acessória 

Dazyproctidae           

Dazyprocta azarae Cutia  X X 1; 2; 3; 4; 6; 7; 9; 13; 14; 15; 16; 18 DD NT  63,2 constante 

Myocastoridae           

Myocastor coypus Ratão do banhado  X X 1; 12; 13; 14; 16; 18 LC   31,6 acessória 

Erethizontidae           

Coendou spinosus Ouriço-cacheiro    4; 14; 16 LC   15,8 acidental 

Coendou villosus Ouriço-cacheiro  X  7; 9; 12; 18    21,1 acidental 

Sciuridae           

Guerligetus brasiliensis Esquilo   X 1;    5,3 acidental 

Guerlinguetus estuans Caxinguele    6; 8; 11; 13; 16    26,3 acessória 

Guerlinguetus ingrami Serelepe  X  7; 9; 10; 12; 18 LC   26,3 acessória 

Echimidae           

Kannabateomys cf. 
amblyonix 

Rato-da-taquara  X  4; 8; 11; 12; 18    26,3 acessória 

Euryzygomatomys 
spinosus 

    12    5,3 acidental 

Perissodactyla           
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Táxon Nome popular 
PCH 

Passo 
Manso 

PCH 
Rudolf 

CGH 
Pacas 

Registros secundários 

Status de 
ameaça FO% IC 

IUCN BR SC 

Tapiridae           

Tapirus terrestris Anta    12   EN 5,3 acidental 

Certartiodactyla           

Tayassuidae           

Dicotyles tajacu Cateto    5    5,3 acidental 

Tayassu pecari Queixada    3; 8; 12   CR 15,8 acidental 

Suiudae           

Sus scrofa* Javali    1; 14; 16    15,8 acidental 

Cervidae           

Mazama sp. Veado  X  1; 6; 8; 14; 15; 16; 18    36,8 acessória 

Mazama gouazoubira Veado-catingueiro  X X 3; 8; 9; 12; 18 DD   26,3 acessória 

Mazama americana Veado    4; 8; 12; 13; 16 DD  EN 26,3 acessória 

Mazama nana Veado-poquinha    3; 8; 12; 16 DD  VU 21,1 acidental 

PRIMATES           

Callithrichidae           

Callithrix penicillata 
Sagui-de-tufos-

pretos 
   1    3,4 acidental 

Atelidae           

Alouatta guariba 
clamitans 

Bugio-ruivo  X  3; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 18  CR CR 57,9 constante 

Cebidae           

Sapajus nigritus Macaco-prego    6; 8; 9; 10; 12; 13; 16 NT   36,8 acessória 

Cebus apela Macaco-prego    4    5,3 acidental 
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Analisando os dados dos aproveitamentos hidrelétricos PCH Passo Manso, PCH 

Rudolf e CGH Rio das Pacas, ambas localizadas em áreas prioritárias deste estudo, 

obtivemos o seguinte resultado (Figura 7.58).  

Figura 7.58 - Dados de Riqueza dos empreendimentos hidrelétricos na área de interesse e dados 
secundários 

 

A discrepância dos resultados para os três aproveitamentos hidrelétricos decorre do 

tempo amostral e com consonância ao método empregado para cada empreendimento. A 

PCH Passo Manso dispõe de um Estudo Ambiental Simplificado, que possui como 

característica ser menos criterioso quanto ao uso de métodos e de tempo amostral. 

Entretanto, na PCH Rudolf, o empreendimento dispõe de estudos de monitoramento de fauna, 

o que concede uma robustez e volumetria de dados quando comparado com o outro 

empreendimento. Dessa maneira, a PCH Rudolf já registrou 43% da fauna de mamíferos 

esperada para a região. Em contrapartida, na CGH Rio das Pacas, apenas 13,2% da fauna 

mastozoológica foi registrada na área de influência do empreendimento, haja visto, que além 

do estudo diagnóstico em fase de obtenção de licença ambiental, o empreendimento conta 

com apenas uma campanha de monitoramento de fauna. 

Ainda com base nos empreendimentos foi realizado o cálculo de similaridade entre as 

usinas hidrelétricas e os demais dados secundários obtidos em consultas bibliográficas. O 

índice de similaridade (Tabela 7.22) demonstra que a PCH Rudolf possui maior similaridade 

com os dados secundários que com a PCH Passo Manso e a CGH Rio das Pacas. Por outro 

lado, a CGH Rio das Pacas e a PCH Passo Manso são similares entre si. Esse resultado 

possui influência direta com as espécies registradas em cada empreendimento, sobretudo no 
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tempo amostral e método empregado para obtenção dos registros. Para ilustrar melhor o 

índice de Jaccard fornece um dendrograma, expressando a distância de similaridade entre os 

locais avaliados (Figura 7.59). 

Tabela 7.22 - Distância de similaridade de Jaccard entre as áreas prioritárias desse estudo e os 
registros secundários 

  PCH Passo Manso PCH Rudolf CGH Rio das Pacas 
Registros 

secundários 

PCH Passo 
Manso 

1 0,15555556 0,29411765 0,072727273 

PCH Rudolf 0,15555556 1 0,31818182 0,4 

CGH Rio das 
Pacas 

0,29411765 0,31818182 1 0,12727273 

Registros 
secundários 

0,072727273 0,4 0,12727273 1 

 

 

Figura 7.59 - Dendograma de similaridade de Jaccard. 
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Figura 7.60 - Esquerda: Dasypus aurita (gambá de orelha preta). Direita: Guerlinguetus ingrami 
(serelepe). 

 

 

Figura 7.61 - Esquerda: Didelphis albiventris (gambá de orelha branca). Direita: Euphractus sexcintus 
(tatu-peba) 

 

 

Figura 7.62 - Esquerada: Pecari tajacu (cateto). Direita Cuniculus (paca) 
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Figura 7.63 - Dasyprocta azarae (cutia). 

 

 

7.2.4.3.1. Espécies ameaçadas e/ou de interesse conservacionista 

Dentre as espécies de provável ocorrência arroladas nesse estudo bibliográfico, 14 

estão sob alguma categoria de ameaça, o que condiz a 13,2% da mastofauna citada para a 

região, conforme apontam as listas oficiais de espécies ameaçadas (Tabela 7.23). De acordo 

com os estudos ambientais, a maior proporção de espécies ameaçadas é para os felídeos 

silvestres (Pronatur, 2020, 2021). Todavia, a maioria das espécies ameaçadas de extinção na 

região, tem como fator desencadeante a perda e fragmentação de habitats, seguido da caça 

e dos atropelamentos. 

Tabela 7.23 - Lista das espécies da mastofauna terrestre enquadradas em alguma categoria de 
ameaça. Legenda: Aspectos de Conservação: Ameaçada no estado de Santa Catarina (SC), 
Ameaçada no Brasil (BR) e ameaçada globalmente, conforme IUCN - International Union for 

Conservation of Nature (2022), segundo a categoria: NT (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN 
(Em Perigo), CR (Criticamente Em Perigo) 

Táxon Nome Popular 
Status de ameaça 

Global BR SC 

Chironectes minimus Cuíca-d'água   VU 

Mazama americana Veado-mateiro DD  EN 

Mazama nana Veado-bororó-do-sul VU VU VU 

Pecari tajacu Cateto   VU 

Tayassu pecari Queixada VU VU CR 

Alouatta guariba clamitans Bugio-ruivo VU VU VU 

Herpailurus yagouaroundi Gato-mourisco  VU  

Leopardus guttulus Gato-do-mato VU VU  

Leopardus pardalis Jaguatirica   EN 

Puma concolor Onça-parda  VU VU 
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Táxon Nome Popular 
Status de ameaça 

Global BR SC 

Sylvilagus brasiliensis Tapiti EN   

Cuniculus paca Paca   VU 

Lontra longicaudis Lontra NT   

 

Dentre as espécies de mamíferos levantadas por dados primários, quatro encontram-

se listadas sob algum grau de ameaça – global, nacional ou regional (Tabela 7.23). Para o 

estado catarinense, duas espécies encontram-se vulneráveis (Alouatta guariba clamitans e 

Puma concolor) e outra classificada em perigo (Chironectes minimus).  

Os felinos Herpailurus yagouaroundi, Leopardus guttulus, Leopardus pardalis e Puma 

concolor, por se tratarem de predadores topo de cadeia, naturalmente ocorrem em baixas 

densidades populacionais e necessitam de extensas áreas de vida, o que os torna 

particularmente mais susceptíveis ao desmatamento e a caça. Outra espécie de carnívoro 

ocorrente na região, a Lontra longicaudis é listada como quase ameaçada (NT) mundialmente. 

Os impactos sob este mustelídeo estão vinculados a fragmentação de habitats, a poluição de 

rios e lagos e a construção de barragens para hidrelétricas. Dentre os marsupiais, a cuíca 

Chironectes minimus também é impactada pela poluição e represamento dos rios. (SIGRIST, 

2012). 

Os suídeos Tayassu pecari estão entre as primeiras espécies de mamíferos a 

desaparecer em virtude das alterações antrópicas nos habitats naturais. Os catetos Pecari 

tajacu são vitimados pela caça ilegal e pela degradação dos habitas naturais. Os cervídeos 

do gênero Mazama habitam as porções densas de florestas, e em geral, são de difícil 

visualização. Em consonância com as demais espécies ameaçadas, a perda de habitat, a 

caça e os atropelamentos são as causas de seu declínio. Dentre os roedores, Cuniculus paca 

é uma espécie cinegética, historicamente vitimada pela caça (FERNANDES, 2014; CUNHA, 

2018). 

O bugio-ruivo, Alouatta guariba clamitans, é um primata arborícola, endêmico da Mata 

Atlântica e vulnerável à extinção. Embora apresente tolerância a perturbações, estudos 

indicam extinções locais em diversas paisagens fragmentadas (silva et al, 2018). 

Espécies endêmicas  

No que diz respeito ao endemismo, 17 espécies de mamíferos potencialmente 

ocorrentes na região de estudo são endêmicos ao Brasil, sendo que 14 são exclusivos ao 
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bioma Mata Atlântica (Tabela 7.24). Deste total, nove espécies foram registradas por meio de 

dados primários na PCH Rudolf e CGH Rio das Pacas, sendo: Didelphis aurita, Guerlinguetus 

ingrami, Akodon serensis, Euryoryzomys russatus, Oxymycterus quaestor, Delomys dorsalis, 

Sooretamys angouya, Alouatta guariba clamitans, Thaptomys nigrita (Pronatur, 2020, 2021). 

Tabela 7.24 - Lista das espécies da mastofauna terrestre enquadradas em alguma categoria de 
endemismo. Legenda: END BR- endêmica do Brasil; END MA – endêmica Mata Atlântica. 

Táxon Nome popular Endêmicas 

Didelphimorphia   

Didelphidae   

Didelphis aurita Gambá-de-orelhas-pretas END - MA 

Gracilinanus microtarsus Guaiaquiquinha END BR - END MA 

Rodentia   

Cricetidae   

Akodon serensis Rato-do-chão END- MA 

Euryoryzomys russatus Rato-silvestre END - MA 

Oxymycterus judex Rato-do-brejo END - MA 

Oxymycterus quaestor Rato-do-brejo END - MA 

Delomys dorsalis Rato-do-chão END - MA 

Delomys sublineatus Rato-do-chão END BR - END - MA 

Thaptomys nigrita Rato-do-chão END BR 

Rhagomys rufescens Rato-do-chão END BR - END - MA 

Sooretamys angouya Rato-silvestre END - MA 

Brucepatthersonius iheringi Rato-do-mato END BR - END - MA 

Juliomys pictipes Rato-do-mato END - MA 

Sciuridae   

Guerlinguetus ingrami Serelepe END BR - END MA 

Certartiodactyla   

Cervidae   

Mazama nana Veado-poquinha END -BR 

PRIMATES   

Callithrichidae   

Callithrix penicillata Sagui-de-tufos-pretos END-BR 

Atelidae   

Alouatta guariba clamitans Bugio-ruivo END - MA 
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7.2.4.3.2. Espécies exóticas e/ou Potencialmente Invasoras 

Na região de estudo, os dados reportam a ocorrência das espécies Sus scrofa (javali) 

e Lepus europaeus (lebre européia), alóctones a fauna brasileira. O primata Callithrix 

penicillata (sagui de tufos pretos) é uma espécie neotropical endêmica do cerrado brasileiro, 

porém, foi introduzida em regiões fora de sua área de distribuição natural. 

A lebre européia, registrada na PCH Rudolf e CGH Rio das Pacas foi introduzida no 

final do país no século XIX na América do Sul e tem se tornado um potencial competidor para 

muitos herbívoros nativos, notadamente o tapiti, Sylvilagus brasiliensis, único lagomorfo nativo 

do Brasil.  Quanto ao suídeo Sus scrofa, presente na região do sul do Brasil e com distribuição 

confirmada para os estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais, é classificado pela 

União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) como uma das 100 piores 

espécies exóticas invasoras a nível global, em virtude aos danos causados em culturas 

agrícolas, transmissão de doenças e alterações de processos ecológicos decorrente a forma 

de forrageio. 

Figura 7.64 -  Esquerda: Lepus europaeus (lebre européia). Direita: Callithrix penicillata (sagui de 
tufos pretos) 

 

 
Os registros de mamíferos efetivados através de levantamentos secundários 

resultaram em um total de 106 espécies de provável ocorrência para a área de interesse desse 

estudo, o que corresponde a 70% dos mamíferos catalogados para Santa Catarina e 14.1% 

da mastofauna nacional. A presença dos táxons endêmicos e ameaçados confere importância 

conservacionista à área, e indica a necessidade de empregar esforços e investimentos 

dedicados à adoção de ações voltadas à conservação dessas espécies.  

A persistência da mastofauna na região está vinculada aos fragmentos florestais 

existentes, os quais devem servir de abrigo e fonte de alimento. Espécies com maiores 
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necessidades espaciais e ecológicas, como a onça parda Puma concolor, segundo maior 

felino brasileiro, vulnerável a extinção a nível nacional e estadual, pode persistir na área de 

estudo em meio ao fluxo entre remanescentes florestais maiores. O tamanho dos fragmentos 

e a distância entre eles pode ser um fator importante para explicar a ausência de determinadas 

espécies.  

À face do exposto, com base nos resultados apresentados, recomenda-se a 

continuidade dos programas de monitoramento da mastofauna nas áreas de influência dos 

empreendimentos e nas APPs em processo de recuperação dos aproveitamentos 

hidrelétricos. 

7.2.5. Flora 

Para reconhecimento da cobertura vegetal na bacia hidrográfica foi utilizado 

basicamente o método de caminhamento (FILGUEIRAS et al., 1994), realizado a partir de 

interpretação prévia da área de estudo com base em imagens orbitais – ocasião em que foi 

possível promover a identificação de unidades discretas (classes) de uso da terra na 

paisagem, bem como os acessos a esses locais – complementado pela elaboração de lista 

florística, em cada local investigado.  

A partir desse pré-zoneamento e levando em conta a escala do estudo (área total da 

bacia hidrográfica de 2.997,87 km²), constatou-se a necessidade de concentrar os esforços 

amostrais em locais-tipo que representassem as variações das classes de uso da terra 

elencadas para o estudo: manchas urbanas, agricultura e pecuária, silvicultura e floresta 

nativa (incluindo outros ecossistemas de Mata Atlântica) – em vez de realizar o levantamento 

sistemático do tipo grade, o que levaria à inclusão de locais de difícil acesso, ou mesmo 

inacessíveis. Uma quinta classe foi incluída na presente abordagem: as barragens geridas 

pela Defesa Civil de Santa Catarina. Embora não se trate de uso da terra propriamente dito, 

por conta de seu funcionamento intermitente, essas estruturas de utilidade pública 

representam as maiores intervenções antrópicas pontuais, na área de estudo. 

Dessa forma, foram percorridos 48 pontos de caracterização do uso da terra e suas 

variantes, na área de estudo – nos quais realizou-se o caminhamento aleatório e o registro 

primário de dados. O trânsito entre as unidades de uso da terra componentes da paisagem 

ocorreu de carro, sendo os pontos de caracterização percorridos à pé (caminhamento 

aleatório), nos quais foram registradas as espécies botânicas observadas e outras 

informações ecológicas relevantes (nível de conservação ou perturbação, uso da terra, 

extensão ou fragmentação do ecossistema, entre outros).   
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Especificamente em relação à classe de uso “floresta nativa”, realizou-se investigação 

mais aprofundada nas áreas de influência dos aproveitamentos energéticos da empresa 

Heidrich & Heidrich Ltda., a fim de constatar as interações existentes entre a atividade 

produtiva em comento e os ecossistemas nativos circundantes. 

A apresentação de cada classe de uso da terra consiste na descrição de 

características referentes à cobertura vegetal observada, sua aptidão para abrigar fauna 

silvestre e sustentar processos ecológicos, além da inferência a respeito dos impactos 

ambientais decorrentes do uso relatado.  

Considerando a análise que almeja o presente estudo, voltada aos ecossistemas 

terrestres e sua relação com os recursos hídricos providos pela bacia, adicionalmente é 

apresentada quantificação das classes de uso no interior da Área de Preservação Permanente 

(APP) às margens do Rio Itajaí do Oeste – como forma de apresentar indicadores dos tipos 

de uso da terra em áreas ecologicamente relevantes.    

Os métodos de coleta de dados primários referentes à ictiofauna são detalhados no 

subitem específico, destinado ao referido grupo. 

A área de estudo corresponde à Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste, sendo 

realizada amostragem a campo (flora e ictiofauna) em pontos pré-determinados, com ênfase 

nos aproveitamentos energéticos geridos pela empresa Heidrich & Heidrich Ltda. (Figura 

7.65).   
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Figura 7.65 - Localização da área de estudo, correspondendo à extensão da Bacia Hidrográfica do 
Rio Itajaí do Oeste. A amostragem enfatizou os aproveitamentos energéticos da empresa Heidrich & 

Heidrich Ltda. 

 
 
 

7.2.5.1. Vegetação Nativa 

Em termos de vegetação nativa presente na Bacia hidrográfica do Itajaí do Oeste, 

destacam-se basicamente três fitofisionomias: (i) Fragmentos florestais nativos em estágios 

sucessionais diversos (FOM/FOD) (Figura 7.66); (ii) Formação ripária (ambientes lêntico e 

lóticos) (Figura 7.67); (iii) Formação pioneira com influência fluvial (várzeas) (Figura 7.68). 

Destas formações, duas ainda são representadas por remanescentes característicos, 

considerando que, conforme destacado, toda a extensão das regiões ecologicamente 

representadas por várzeas, se encontram atualmente ocupadas pela rizicultura extensiva na 

região. 
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Figura 7.66 - Vista geral de fragmentos florestais nativos em encostas e áreas ciliares. 

 

Figura 7.67 - Vista geral de ambientes com águas lóticas propícios para ocorrência de reófitas 
eclusivas. 

 
 

Figura 7.68 - Vista geral de formação pioneira com influência fluvial (várzea) ocupada por rizicultura. 

 
 

7.2.5.1.1. Formação pioneira de origem fluvial (várzeas) 
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Conforme já abordado, a principal atividade produtiva agrícola da região da Bacia 

Hidrográfica do Itajaí do Oeste é a rizicultura, praticada extensivamente nas planícies alúvio-

coluvionares, representadas ecologicamente pelas Formações pioneiras de origem fluvial 

(várzeas) dos rios de maior porte, componentes da bacia (Rio Itajaí do Oeste, Rio Braço do 

Trombudo, Rio Taió e afluentes). 

Tal atividade, além da ocupação física promovida pelo cultivo, também gera uma 

alteração na dinâmica das águas e ciclagem de nutrientes das planícies como um todo, 

contribuindo para a colonização por espécies de macrófitas ruderais, exóticas ou oportunistas. 

Desta maneira, o presente estudo concluiu que a Formação Pioneira de Origem fluvial está 

praticamente extinta na região, considerando suas características ecológicas originais. 

Em termos de representantes da flora destas áreas, os mesmos ocorrem, 

exclusivamente em locais com maior acúmulo de água, valas de drenagem ou arrozeiras em 

pousio. Dentre as espécies mais comuns são verificadas algumas macrófitas recorrentes 

como: Eichornia crassipes (chapéu-de-couro); Sagittaria lancifolia (cabeça-de-flecha); 

Urochloa spp. (braquiária); Eleocharis subarticulata (peri); Ludwigia spp. (cruz-de-malta); 

Alternanthera spp.; Commelina spp.; Persicaria spp.; entre outras. Algumas das espécies 

supracitadas também ocorrem por vezes em ambientes lóticos, porém com menos 

intensidade e frequência (Figura 7.69; Figura 7.70; Figura 7.71). 

Figura 7.69 - Vista geral de ambiente lêntico em área com maior acúmulo de água. 

 
 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 251 

 

Figura 7.70 – A: Eleocharis subaarticulata (peri) ocorrendo em ambiente lêntico; B: Ludwigia 
octovalvis (cruz-de-malta) ocorrendo em ambiente lêntico. 

 
 

Figura 7.71 – A: Eichornia crassipes (chapéu-de-couro) ocorrendo em ambiente lêntico; B: Sagittaria 
lancifolia (cabeça-de-flecha) ocorrendo em ambiente lêntico. 

 
 
 
 
 

7.2.5.1.2. Formação ripária (Ambientes lêntico e lótico) 

Por se tratar de um ambiente altamente dinâmico, sujeito aos ciclos de cheias dos rios, 

a vegetação ripária pode ser dividida em dois grupos distintos: (i) trechos lênticos (macrófitas); 

(ii) trechos lóticos (reófitas). Em geral nos trechos lênticos predominam espécies ruderais e 

macrófitas, análogas as espécies encontradas nos ambientes de várzea abordadas no item 

anterior. Já nos trechos lóticos, ocorrem majoritariamente espécies conhecidas como reófitas. 

A B 

A B 
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Figura 7.72 – A: Vista geral de ambiente ripário lótico; B: Vista geral de ambiente ripário lêntico. 

 
 

O termo “reófita” foi criado por VAN STEENIS (1932) e refere-se às plantas que vivem 

preferencial ou exclusivamente nos leitos e margens dos rios com fortes corredeiras 

pedregososas, estando adaptadas às condições estressantes causadas pelo fluxo d’água 

contínuo ou intermitente. 

As reófitas são plantas integradas ao seu habitat, sendo extremamente aptas e 

resistentes aos fatores estressantes e adversos, apresentando diversas adaptações como a 

flexibilidade dos caules e ramos (proporcionando tolerância à correnteza), raízes resistentes 

e adaptadas à fixação em ambientes rochosos e folhas estreitadas (diminuindo o impacto da 

correnteza) (KLEIN, 1979).  

Estas plantas podem ser classificadas como reófitas ocasionais ou facultativas – 

ocorrem eventualmente em áreas de corredeiras; reófitas obrigatórias ou exclusivas - aquelas 

encontradas obrigatoriamente associadas a cursos d’água com dinâmica acentuada, ou seja, 

em corredeiras de rios (KÖHLER et al., 2016).  

As reófitas obrigatórias, devido a sua forte adaptação a este ambiente, são geralmente 

plantas endêmicas de algumas bacias hidrográficas ou mesmo em pequenos trechos destas. 

Isto as caracterizam como plantas com grandes probabilidades de terem suas populações 

ameaçadas, notadamente agora, onde o aproveitamento dos cursos d’água para a produção 

de energia é tão acentuado. 

Ao considerar fatores como seletividade de habitat e o efeito antrópico sofrido pelos 

rios, pode-se alegar que as reófitas obrigatórias compreendem um grupo fortemente 

ameaçado, o que torna a conservação de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção uma 

questão importante e delicada (KÖHLER et al., 2016). Desta forma, todos os 

empreendimentos que envolvem mudanças no fluxo dos rios (hidrelétricas, barragens de 

contenção de cheias, captação de água para irrigação e consumo urbano) devem priorizar 

A B 
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levantamento destas espécies, uma vez que os processos de retenção e acúmulo de águas, 

afeta diretamente estas plantas, tanto nas áreas a montante como jusante dos memos. Toda 

a área de influência direta dos empreendimentos necessita levantar, conservar, monitorar e 

manejar as plantas reófitas obrigatórias junto de cada empreendimento. 

O levantamento das populações de reófitas exclusivas, independentemente de estar 

dentro da área de influência direta dos empreendimentos, necessitam ser a prioridade dos 

órgãos licenciadores para induzirem ações de conservação destas espécies. 

Considerando o exposto acima, para o presente estudo foi realizado um levantamento 

de todas as espécies coletadas no Vale do Rio Itajaí do Oeste através de consulta ao banco 

de dados de herbários SpeciesLink (https://specieslink.net/search/index), buscando por todos 

os municípios do Vale. Com a lista elaborada foi checado a ocorrência de espécies reófitas já 

coletadas na região. Buscou-se também relatórios técnicos elaborados na região que 

envolvessem levantamentos da flora nas áreas ciliares e corredeiras dos rios.  

A vistoria de campo foi norteada pelo levantamento de imagens do GoogleEarth para 

detecção de locais do Vale do Rio Itajaí do Oeste e seus principais afluentes, com nítidos 

sinais de ocorrência de corredeiras. Estes locais foram todos vistoriados na busca de 

ocorrência de espécies reófitas exclusivas ou mesmo facultativas. 

O resultado da consulta no SpeciesLink detectou que as únicas reófitas coletadas até 

o momento na região foram duas espécies de Podostemaceae (Podostemum rutifolium e P. 

muelleri), reófitas obrigatórias (Tabela 7.25) e as facultativas Caliandra brevipes e C. twedii. 

 
Tabela 7.25 - Indivíduos de reófitas exclusivas coletadas na Bacia do Rio Itajaí do Oeste. 

Coletas Localização 

 
Podostemum rutifolium 

 
27°17.650S 50°02.599W Salto Pombinha, Pouso Redondo 

 
Podostemum muelleri 

 

Salto Pombinha (a water fall, ca. 20-30 m high), ca. 120 km W of 
Blumenau off BR-470; 4 km from BR-470, Pouso Redondo 

 
Podostemum muelleri 

 

Coord. orig.: [lat: 0 long: -50.049972 WGS84] Altitude: 466m, 
Pouso Redondo 

Fonte: SpeciesLink (https://specieslink.net/search/index) 

 

As espécies de Podostemum citadas na Tabela 7.25 não foram detectadas em campo, 

considerando que se trata de táxons que vegetam a maior parte do ano submersos, sendo 

somente observados em estiagens.  

https://specieslink.net/search/index
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Devido ao período de cheia em que foi realizado o levantamento de campo, os locais 

de coletas, indicados no SpeciesLink estavam totalmente submersos, impossibilitando a 

visualização dos indivíduos. Considerando o exposto, e também o fato que P. rutifolium se 

trata de uma espécie enquadrada como “VU”- vulnerável (MMA 2014), cabe destacar para a 

possível ocorrência deste grupo de plantas em outros locais vistoriados, porém grande parte 

dos pontos se encontravam com o rio muito cheio para coletas. Nos locais onde havia rochas 

mais rasas ou expostas também foi verificada para possível ocorrência de Podostemáceas, 

porém sem sucesso (Figura 7.73). 

Figura 7.73 - Vista geral de ambiente ripário lótico em período de cheia, impossibilitando coleta e 
visualização de Podostemáceas. 

 
 

Dentre outras reófitas levantadas no presente estudo, destacam-se espécies 

facultativas ou ocasionais como: Calliandra spp. (topete-de-cardeal); Sesbania punicea 

(sarandi); Begonia spp. (begônia); Galianthe brasiliensis (erva-de-rato) (Figura 7.74; Figura 

7.75). 

 
Figura 7.74 – A: Calliandra brevipes (topete-de-cardeal), reófita facultativa ocorrendo em ambiente 

ripátio lótico; B: Sesbannia punicea (sarandi), reófita facultativa ocorrendo em ambiente ripário lótico. 
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Figura 7.75 – A: Begonia hispida (begônia), reófita facultativa ocorrendo em ambiente ripário lótico; B: 
Galianthe brasiliensis (erva-de-rato), reófita facultativa ocorrendo em ambiente ripário lótico. 

 
 

Conforme destacado anteriormente, grande parte das áreas ciliares da Bacia Hidrográfica do Itajaí do 
Oeste se encontram descaracterizadas, com marcante ocorrência de espécies ruderais e exóticas 
oportunistas, que muitas vezes colonizam ambientes reofíticos de forma facultativa em locais mais 

degradados. Como representantes deste grupo destacam-se: Senna neglecta (sena); Hypoxis 
decubens (tiririca); Sida spp.; Cuphea spp.; Cyperus spp.; Exostygma rivulare; Urochloa spp. 

(braquiária); Pennisetum purpureum (capim-elefante); Coix lacroma-jobi (lágrima-de-nossa-senhora); 
Hedychium coronarium (lírio-do-brejo); Riccinus communis (mamona); entre outras (Figura 7.76;  

Figura 7.77 e Figura 7.78). 

Figura 7.76 - A: Senna neglecta (sena), espécie ruderal ocorrendo de forma facultativa em ambiente 
ripário lótico; B: Exostygma rivulare, espécie ruderal ocorrendo de forma facultativa em ambiente 

ripário lótico. 
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Figura 7.77 – A: Coix lacrima-jobi, espécie exótica invasora ocorrendo de forma facultativa em 

ambiente ripário lótico; B: Pennisetum purpureum, espécie exótica ocorrendo de forma facultativa em 
ambiente ripário lótico. 

 
 

Figura 7.78 – A: Hedychium coronarium, espécie exótica invasora ocorrendo de forma facultativa em 
ambiente ripário lótico; B: Riccinus communis, espécie exótica ocorrendo de forma facultativa em 

ambiente ripário lótico. 

 
 
 
 

7.2.5.1.2.1. Ocorrência de possível espécie nova de reófita (Carex sp.nov.) 

Buscando o histórico de levantamentos na região, membros da atual equipe executiva 

desta Avaliação Integrada participaram do levantamento da vegetação de áreas a serem 

impactadas por barragens para contenção de cheias (projetos da Defesa Civil de Santa 

Catarina). Entre as exsicatas produzidas nesses levantamentos, houve registro de uma coleta 

de uma planta reófita no Vale do Rio Taió, município de Mirim Doce, a qual foi encaminhada 

para o Herbário FLOR/ UFSC pelo Professor Dr. Ademir Reis. A referida espécie, enquadrada 

no gênero Carex (Cyperaceae), trata-se de possível espécie nova, tendo sido detectada sua 

ocorrência em cinco locais distintos, quatro deles no interior da bacia hidrográfica do Rio Itajaí 

do Oeste, conforme indicada na Tabela 7.26. 
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Tabela 7.26 - Locais de ocorrência de planta reófita Carex sp.nov. em Santa Catarina. 

Localidades de ocorrência de Carex sp. nov. Coordenadas Elevação/altitude  

Mirim Doce – Rio Taió - área projetada para a 
construção de uma barragem para contenção de 

cheias (Coleta Herbário FLOR) 

27º.11´29.55´´ S 
50º. 13´24.38´´O 

          568 m 

Rio do Campo, junto CGH Rio do campo, abaixo ponte 
sob rodovia 

27º.05´41.00´´S 
50º. 08´40.73´´O 

578 m 

Rio do Campo, Cascata Rio Verde 
26º. 57´21.73´´S 
50º.10´23.44´´O 

543 m 

Cachoeira Anta Branca, Rio Itajaí do Oeste 
26º. 53´36.89´´S 
50º. 13´32.02´´ O 

732 m 

Alfredo Wagner, Rio Itajaí do Sul (Coleta Herbário 
FLOR) 

27º.42´49.61´´S 
49º.15´00.71´´ O 

518 m 

 

No herbário FLOR, juntamente com outras coletas realizadas em SC, através do 

pesquisador Rafael Trevisan, o material foi enquadrado como sendo pertencente a uma 

espécie nova do gênero Carex (Cyperaceae). Um trabalho científico foi elaborado para a 

descrição da nova espécie, mas o mesmo ainda não foi aceito para a publicação, 

necessitando de maiores estudos, uma vez que os materiais estudados foram considerados 

carentes de informações para enquadrar como uma espécie nova para Santa Catarina (Figura 

7.80 e Figura 7.81). 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 258 

 

Figura 7.79 – Acima, locais do estado catarinense em que foram oficialmente registradas ocorrências de Carex 

sp. nov. Fonte: modificado de Google Earth (2022). Abaixo, vista geral de ambiente de ocorrência de Carex 

sp.nov., na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste. 

 

Figura 7.80 - Vista geral de ambiente de ocorrência de Carex sp.nov. 
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Figura 7.81 – A: Detalhe de touceiras de indivíduos de Carex sp.nov.; B: Coleta de Carex sp.nov. no 
Rio Taió. 

 
 

7.2.5.1.2.2. Considerações finais – reófitas 

A bacia do Rio Itajaí do Oeste apresenta poucos locais com fortes corredeiras 

formadoras de ambientes propícios ao desenvolvimento de espécies reófitas. Esse fato pode 

ser ecologicamente relacionado com a presença extensiva de rochas sedimentares ao longo 

desta bacia, cuja constante abrasão pela água impede a fixação e o desenvolvimento de 

plantas reófitas.  

Destaca-se que a especialização botânica que esse grupo apresenta (fixação em 

margens de corpos hídricos, com organismos apresentando caráter psamófilo) requer 

substrato formado por rochas ígneas, mais duras, formadoras de lajeados que se projetam da 

margem em direção ao leito do rio ou formam ilhas fluviais, em cujas fissuras formadas por 

rochas resistentes à intempérie ocorrem condições mais adequadas (constantes) para a 

instalação e desenvolvimento de reófitas. Esses ambientes típicos são mais comuns às 

margens dos cursos d’água que formam a Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu, por exemplo. 

No caso da Carex sp. nov. – planta reófita observada em pontos da Bacia Hidrográfica 

do Rio Itajaí do Oeste – sugere-se a realização de estudos mais detalhados de campo, 

procurando coletar material botânico preferencialmente fértil e complementar a investigação 

taxonômica, caracterizando da distribuição geográfica e demografia da espécie.  

As podostemáceas registradas na região, incluindo a espécie Podostemum rutifolium, 

listada oficialmente como espécie ameaçada, necessitam ser melhor estudadas quanto a sua 

distribuição geográfica e suas reais ameaças. O local do material coletado encontra-se 

inserido em uma área utilizada para o turismo, o que pode ocasionar impactos desta atividade 

econômica sobre a sobrevivência de P. rutifolium. 
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7.2.5.2. Fragmentos florestais nativos (Floresta Nativa) 

Na área de estudo, a cobertura florestal nativa representa a matriz paisagística, 

recobrindo 1.404,62 km² (46,9%) da bacia hidrográfica, havendo relação direta entre a 

qualidade ecológica dos remanescentes florestais e sua inserção nas zonas urbanas ou rurais 

dos municípios e o grau de isolamento geográfico que apresentam. 

As manchas urbanas da área de estudo apresentam um alto índice de ocupação 

antrópica e, consequentemente, perturbação sobre os ecossistemas nativos originalmente 

presentes nas margens dos diversos cursos d’água naturais, de diferentes classes, que 

confluem na região e cortam as cidades.  

Como já citado, uma parcela mínima das APP em áreas urbanas é recoberta por 

formações florestais nativas, evidenciando os processos históricos de ocupação desordenada 

e a pouca efetividade dos municípios na aplicação dos dispositivos previstos na Lei nº 

12.651/2012. Dessa forma, pode-se afirmar que nas zonas urbanas dos municípios (não 

apenas nas APP dos rios) as características florestais observadas correspondem, geralmente, 

a formações secundárias em estágios precoces de regeneração natural – sobretudo nas 

manchas urbanas. Ocorrem ainda algumas matas mais antigas que vão permanecendo na 

paisagem urbana, sendo submetidas aos efeitos deletérios da fragmentação do ecossistema 

e outras pressões antrópicas, sobretudo a alta incidência de exóticas invasoras. 

As áreas florestais nativas próximas a áreas de agricultura e pecuária, quando 

ocorrem, geralmente são representadas por pequenos capões ou áreas lineares estreitas 

(com poucos metros de largura), algumas bastante extensas em comprimento, contíguas às 

margens dos cursos d’água naturais. Destaca-se também a ocorrência de extensas áreas 

ciliares completamente desprovidas de vegetação, ocorrendo principalmente em locais com 

relevo mais plano, nas quais a rizicultura ocupa a totalidade das áreas (Figura 7.82 e Figura 

7.83). 
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Figura 7.82 - Imagem de satélite de trechos de áreas ciliares do Rio Itajaí do Oeste com pequenos 
remanescentes lineares de florestas nativas e áreas desprovidas de vegetação. 

 
Fonte: GoogleEarth (2022). 

 
Figura 7.83 – A: Vista geral de área ciliar com estreita faixa linear remanescente de vegetação 

florestal nativa; B: Vista geral de área ciliar em planície completamente desprovida de vegetação 
florestal nativa. 

 
 

Embora se trate de ambientes florestais bastante submetidos a perturbações 

(fragmentação, efeito de borda), pode-se afirmar que esses remanescentes de matas de 

galeria ainda apresentam funções ecológicas importantes – especialmente a formação de 

corredores para as espécies, possibilitando algum grau de fluxo gênico. Os pequenos capões 

e matas ciliares estreitas, associados a áreas de cultivo ou pastoris, não raro correspondem 

a fragmentos florestais relictuais, mantidos por motivos diversos (culturais, legais, funcionais) 

– de modo que as espécies botânicas que compõem essas comunidades podem apresentar 

alto valor ecológico. Estes locais estão geralmente representados por uma comunidade 

florística em estágio médio de regeneração, com eventual presença de exóticas como: Melia 

azedarah (cinamomo); Holvenia dulcis (uva-do-japão); Pinus spp; Eucalyptus spp (Figura 7.84 

e Figura 7.85). 
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Figura 7.84 - A: Vista geral de mata de galeria em estágio médio de regeneração; B: Vista geral de 
remanescente florestal em estágio médio de regeneração com presença de exóticas, ocorrendo em 

área ciliar. 

 
 

Figura 7.85 - Vista interna remanescente florestal nativo em estágio médio de regeneração. 

 
 

As áreas silviculturais, por sua vez, mesmo representando uma fisionomia florestal 

própria, apresentam relação com a flora local – uma vez que abaixo do dossel das espécies 

exóticas, quando não há bosqueamento, ocorrem comunidades florestais nativas condizentes 

com os estágios mais precoces de regeneração natural.  

As áreas florestais nativas mais representativas e contínuas ocorrem em localidades 

afastadas das zonas urbanas, em locais de difícil acesso e relativo isolamento geográfico. 

Trata-se, em geral, de áreas historicamente sem aptidão para a agricultura ou pecuária, em 

função de suas características físicas, especialmente as declividades muito acentuadas 

(acima de 45 graus). 

Nesses locais, independentemente das fitofisionomias observadas (FOD, FOM e suas 

subclasses), as florestas nativas apresentam-se muito próximas à maturidade e ao equilíbrio 

de espécies, não sendo observada fisionomia tipicamente impressa por um gênero ou espécie 
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dominante – por vezes representada pela floração simultânea que confere coloração 

específica ao dossel – mas heterogeneidade florística e complexidade estrutural 

caracterizadas por diversos formatos de copa e coloração homogênea, verde-escuro, 

característica de espécies clímaces esciófitas, de crescimento lento. Por conta do 

posicionamento geográfico e orográfico que apresentam – concentradas a oeste e a norte do 

perímetro da bacia, em altimetrias elevadas – as áreas florestais mais bem conservadas, em 

estágio avançado ou primário, correspondem à vegetação abrigada nas regiões de cabeceira 

da malha hídrica componente de grande parte da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste 

(Figura 7.86 e Figura 7.87). 

Figura 7.86 - Vista geral externa de remanescentes florestais nativos em estágio avançados e 
climáxicos ocorrendo em área declivosa. 

 
 

Figura 7.87 – A: Vista interna de remanescentes florestal em estágio avançado de regeneração; B: 
Vista geral de remanescente florestal primário, ocorrendo em área ciliar. 

 
 

Na área de estudo, ocorrem diversas formações no relevo decorrentes de processos 

geológicos, levando ao surgimento de cachoeiras, paredões rochosos e inselbergs. Esses 

ambientes são caracterizados pelo acentuado isolamento geográfico (geralmente), de modo 

que a vegetação que abrigam apresenta características primárias, sem indícios de 
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perturbação antrópica significativa – representando refúgios da biodiversidade primordiais 

para fins de conservação e pesquisa científica (Figura 7.88 e Figura 7.89). 

Figura 7.88 - Vista geral de afloramentos rochosos (inselbergs) com vegetação rupícola. 

 
 

Figura 7.89 - Vista detalhada de afloramentos rochosos (inselbergs) com espécies rupícolas 
características. 

 
 

Além dos grandes remanescentes florestais nativos descritos acima, ocorrem 

formações florestais secundárias de menores dimensões (fragmentos) na área de estudo, em 

diversos estágios sucessionais – tratando-se, geralmente, de antigas áreas agrícolas em 

desuso (sobretudo após a edição da lei nº 11.428/2006), ou áreas legalmente protegidas 

submetidas a processos relativamente recentes de recomposição vegetal, por força de 

obrigações impostas pelo poder público (recomposição de APP, Reserva Legal, Plano de 

Regularização Ambiental) o mapa da página 265 apresenta a localização dos fragmentos 

florestais na bacia. 
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7.2.5.1. Impactos ambientais sobre as margens 

A ausência da cobertura vegetal nativa em APP – tratando-se de área legalmente 

protegida a que se atribui uma funcionalidade ambiental – promove o agravamento dos 

processos erosivos e de carreamento de contaminantes para o interior dos rios, uma vez que: 

1) as raízes das plantas arbóreas e arbustivas promovem coesão do solo; 2) as sinúsias 

florestais atuam como obstáculos para a água das chuvas, diminuindo sua velocidade de 

escoamento superficial, permitindo uma adequada percolação no solo; 3) a vegetação 

multiestratificada atua como barreira física, tanto no sentido terra-água (impedindo o 

carreamento de materiais), como no sentido inverso (amenizando as cheias dos rios). 

Além desses efeitos negativos, a remoção da cobertura vegetal nativa em APP 

promove a redução de biodiversidade, ocasionada tanto pela perda de habitats, como pela 

fragmentação dos ecossistemas. Com a disponibilização de nichos ecológicos e a 

continuidade das perturbações que impedem os processos de recomposição da vegetação 

nativa (sucessão primária, no caso dos ambientes reofíticos e ripários; sucessão secundária 

nos ambientes climaticamente condicionados, como os florestais), ocorrem situações 

ambientais de invasão biológica por espécies exóticas nas margens dos cursos d’água 

naturais, muito competitivas e dominantes nos locais que colonizam – tanto nas zonas rurais 

como urbanas dos municípios. 

7.2.5.2. Lista florística 

A seguir é apresentada a lista florística contemplando todas as espécies da flora 

levantadas através de consultas ao banco de dados SpeciesLink e pelo Método de 

Caminhamento na área de estudo. 

Tabela 7.27 – Tabela florística de todas as espécies vegetais registradas para a Bacia Hidrográfica do 

Itajaí do Oeste. *espécies ameaçadas ** espécies exóticas 

Família/Espécie Hábito SpeciesLink Caminhamento 

ACANTHACEAE    

   Aphelandra chamissoniana Nees Erva X X 

   Aphelandra hirta (Klotzsch) Wassh. Erva X  

   Hygrophila costata Nees Erva X X 

   Justicia carnea L. Erva X X 

   Justicia floribunda (K.Koch) Wassh. Erva X X 

   Justicia kleinii Wassh. & L.B.Sm. Erva X  

   Mendoncia puberula Mart. Liana X X 

ALISMATACEAE    

   Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schhdl.) Micheli. Macrófita X X 

   Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. Macrófita X X 
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Família/Espécie Hábito SpeciesLink Caminhamento 

ALSTROEMERIACEAE    

   Alstroemeria caryophyllaea Jacq.* Erva* X  

   Bomarea edulis (Tussac) Herb. Liana X X 

AMARANTHACEAE    

   Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. Erva X X 

   Amaranthus deflexus L.** Erva** X  

   Amaranthus spinosus L.** Erva** X X 

   Celosia argentea L.** Erva** X X 

   Celosia grandifolia Moq. Erva X X 

   Chamissoa cuminata Mart. Erva X X 

   Hebanthe pulverulenta Mart. Liana X X 

   Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. Erva X X 

   Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen  Erva X X 

AMARYLLIDACEAE    

   Allium cepa L.** Erva** X X 

ANACARDIACEAE      

   Lithraea brasiliensis Marchand  Árvore X X 

   Schinus terebinthifolia Raddi Árvore X X 

ANEMIACEAE    

   Anemia phyllitidis (L.) Sw. Erva X X 

   Anemia raddiana Link. Erva X X 

   Anemia tomentosa (Sav.) Sw. Erva X X 

ANNONACEAE    

   Annona cacans Reissek. Árvore Anona-cagona  

   Annona dolabripetala Raddi Árvore X X 

   Annona emarginata (Schltdl.) H.Rainer Árvore X X 

   Annona sylvatica Reissek. Árvore X X 

   Duguetia lanceolata A.St.-Hil. Árvore X X 

   Guatteria australis A.St.-Hil. Árvore X X 

   Porcelia macrocarpa (Warm.) R.E. Fries Árvore X  

APIACEAE    

   Centella asiatica (L.) Urb.** Erva** X X 

   Eryngium eburneum Decne.  Erva X X 

   Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex 
Britton & P.Wilson. 

Erva X X 

APOCYNACEAE    

   Araujia sericifera Brot. Liana X X 

   Asclepias curassavica L. Erva X X 

   Aspidosperma camporum Muell. Arg. Árvore X X 

   Aspidosperma pyricollum Müll.Arg. Árvore X  

   Aspidosperma ramiflorum Müll.Arg.  Árvore X X 

   Ditassa burchellii Hook. & Arn. Liana X X 

   Gomphocarpus physocarpus E.Mey. Arbusto X  

   Gonolobus rostratus (Vahl) R.Br. ex Shult. Liana X  

   Jobinia lindbergii E.Fourn. Liana X  
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Família/Espécie Hábito SpeciesLink Caminhamento 

   Macropharynx peltata (Vell.) J.F.Morales & M.E. 
Endress 

Liana X X 

   Mandevilla atroviolacea (Stadelm.) Woodson. Liana X  

   Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve.  Liana X X 

   Orthosia urceolata E.Fourn. Liana X  

   Oxypetalum appendiculatum Mart. Liana X X 

   Oxypetalum reitzii Fontella & Marquete. Liana X  

   Oxypetalum wightianum Hook. & Arn. Liana X X 

   Prestonia coalita (Vell.) Woodson.  Liana X  

   Rauvolfia sellowii Müll.Arg. Árvore X X 

   Tabernaemontana catharinensis A. DC. Árvore X X 

AQUIFOLIACEAE      

   Ilex brevicuspis Reissek. Árvore X X 

   Ilex dumosa Reissek. Árvore X X 

   Ilex paraguariensis A.St.-Hil. Árvore X X 

   Ilex theezans Reissek. Árvore X X 

ARACEAE      

   Anthurium gaudichaudianum Kunth. Epífita X X 

   Anthurium scandens (Aubl.) Engl. Epífita X X 

   Asterostigma lividum (Lodd.) Engl. Erva X X 

   Philodendron appendiculatum Nadruz & Maejo. Epífita X X 

   Philodendron loefgrenii Engl. Epífita X  

   Philodendron missionum (Hauman) Hauman. Epífita X X 

   Philodendron roseopetiolatum Nadruz & Mayo Epífita X  

   Thaumatophyllum lundii (Warm.) Sakur., Calazans & 
Mayo 

Epífita X X 

ARALIACEAE    

   Hydrocotyle callicephala Cham & Schltdl. Erva X X 

   Hydrocotyle quinqueloba Ruiz & Pav. Liana X  

   Didymopanax angustissimus Marchal Árvore X X 

ARAUCARIACEAE    

   Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze.* Árvore* X X 

ARECACEAE      

   Bactris setosa Mart. Árvore X X 

   Euterpe edulis Mart.*  Árvore* X X 

   Geonoma gamiova Mart. Arbusto X X 

   Geonoma schottiana Mart. Arbusto X X 

   Syagrus romanzoffiana (Cham.) Gassman Árvore  X 

ARISTOLOCHIACEAE    

   Aristolochia labiata Willd. Liana X X 

   Aristolochia triangularis Cham. & Schltdl. Liana X X 

ASPLENIACEAE      

   Asplenium abscissum Willd. Epífita X  

   Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd. Epífita X  

   Asplenium auriculatum Sw. Epífita X  
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Família/Espécie Hábito SpeciesLink Caminhamento 

   Asplenium gastonis Fée. Epífita X X 

   Asplenium harpeodes Kunze. Epífita X X 

   Asplenium inaequilaterale Willd. Epífita X  

   Asplenium kunzeanum Klotzsch ex Rosenst. Epífita X X 

   Asplenium martianum C. Chr. Epífita X  

   Asplenium mucronatum C.Presl. Epífita X X 

   Asplenium oligophyllum Kaulf. Epífita X  

   Asplenium pseudonitidum Raddi. Epífita X  

   Asplenium radicans L. Epífita X  

   Asplenium scandicinum Kaulf. Epífita X X 

   Asplenium uniseriale Raddi. Epífita X  

   Hymenasplenium triquetrum (N. Murak. & R.C. Moran) 
L. Regalado & Prada. 

Rupícola X X 

ASTERACEAE      

   Achyrocline flaccida (Weinm.) DC. Erva X  

   Achyrocline satureioides (Lam.) DC. Erva X X 

   Adenostemma brasilianum (Pers.) Cass. Erva X  

   Ageratum conyzoides L. Erva X X 

   Arctium minus (Hill) Bernh.  Erva X  

   Aspilia montevidensis (Spreng.) Kuntze.  Erva X X 

   Austroeupatorium inulaefolium (Kunth) King Erva X X 

    

   Baccharis spicata DC. Arbusto Vassourinha  

   Baccharis trimera (Less.) DC. Erva Carqueja  

   Bidens pilosa L. Erva Picão-preto  

   Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob. Erva Assa-peixe  

    Emilia fosbergii Erva Emilia  

   Mikania cf. involucrata (L.) Willd. Liana Guaco  

   Piptocarpha tomentosa Baker. Árvore 
Vassourão-

preto 
 

   Sphagneticola trilobata (L.) Pruski. Erva Vedélia  

   Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom Erva X  

   Vernonanthura discolor Baker Erva 
Vassourão-

branco 
 

   Vernonanthura tweediana (Baker) H.Rob. Erva Assa-peixe  

BIGNONIACEAE      

   Jacaranda puberula Cham. Árvore Caroba  

BLECHNACEAE      

   Neoblechnum brasiliense (Desv.) Gasper & V.A.O. 
Dittrich 

Erva Samambaia  

   Telmatoblechnum serrulatum (Rich.) Perrie, D.J. 
Ohlsen & Brownsey 

Erva Samambaia  

BROMELIACEAE      

   Aechmea cf. blumenavii Reitz Epífita Bromélia  

   Edmundoa lindenii (Regel) Leme. Epífita Bromélia  

   Nidularium innocentii Lem. Epífita Bromélia  
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   Tillandsia geminiflora Brongn. Epífita Bromélia  

   Tillandsia mallemontii Glaz. Ex. Mez. Epífita Bromélia  

   Tillandsia stricta Sol. Epífita Bromélia  

   Vriesea carinata Wawra Epífita Bromélia  

   Vriesea flammea L.B.Sm. Epífita Bromélia  

   Vriesea gigantea Wawra Epífita Bromélia  

   Vriesea incurvata Gaudich Epífita Bromélia  

   Vriesea philippocoburgii Wawra Epífita Bromélia  

   Vriesea Vagans Gaudich. Epífita Bromélia  

BURSERACEAE    

   Protium kleinii Cuatrec. Árvore Breu  

CACTACEAE      

   Lempismium houlletianum L. Epífita Cacto  

   Rhipsalis teres (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm. Epífita Cacto-macarrão  

CANNABACEAE    

   Trema micrantha (L.) Blume. Árvore Grandiúva  

CELASTRACEAE    

   Monteverdia gonoclada (Mart.) Biral Arbusto 
Coração de 

bugre 
 

CHRYSOBALANACEAE    

   Hirtella hebeclada Moric. ex DC. Árvore Cinzeiro  

CLETHRACEAE    

   Clethra scabra Pers. Árvore Carne-de-vaca  

CLORANTHACEAE    

   Hedyosmum brasiliense Mart. Árvore Cidrão  

CLUSIACEAE      

   Clusia criuva Cambess Árvore 
Mangue-
formiga 

 

   Garcinia gardneriana L. Árvore Bacupari  

CYATHEACEAE    

   Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin Arvoreta Feto  

   Cyathea phalerata Mart. Arvoreta Feto  

CYCLANTHACEAE    

   Asplundia brachypus (Drude) Harling Erva -  

CYPEREACEAE      

   Elaeocaris sp. Erva —————  

   Pleurostachys urvillei Brogn. Erva —————  

   Rhynchospora cf. barrosiana Guagl. Erva Tiririca  

   Scleria secans (L.) Urb. Erva Capim-navalha  

DILLENIACEAE      

   Davila rugosa Poir. Liana Cipó-lixa  

DIOSCOREACEAE    

   Dioscorea cf. multiflora Mart. ex Griseb. Liana Dioscorea  

ELAEOCARPACEAE    

   Sloanea guianensis Cambess Árvore 
Laranjeira-do-

mato 
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ERYTHROXYLACEAE    

   Erythroxylum cuspidifolium O.E.Schulz Árvore Cocão  

EUPHORBIACEAE      

   Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. Arbusto 
Laranjeira-do-

mato 
 

   Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. Árvore Tapiá  

   Alchornea triplinervia (Spreng.) Mull. Arg. Árvore  Tanheiro  

   Bernardia pulchella (Baill.) Müll.Arg. Arbusto -  

   Pausandra morisiana (Casar.) Radlk. Árvore Pausandra  

FABACEAE      

   Abarema lagsdorfii Kuntze. Árvore Pau-gambá  

   Andira fraxinifolia Hayne Árvore Pau-angelim  

   Copaifera trapezifolia Hayne. Árvore Copaíba  

   Dalbergia frutescens (Vell.) Britton. Liana Rabo-de-bugio  

   Dahlstedtia pentaphylla Vell. Árvore -  

   Desmodium incanum DC. Erva Pega-pega  

   Inga lentiscifolia Benth. Árvore Ingá  

   Inga marginata Willd. Árvore Ingá-feijão  

   Inga sessilis (Vell.) Mart. Árvore Ingá-ferradura  

   Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze. Arbusto Espinheiro  

   Ormosia arbórea Vogel Árvore Olho-de-cabra  

   Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel. Árvore Mata-olho  

GLEICHENIACEAE      

   Gleichenella pectinata (Willd.) Ching. Erva     Samambaia    8  

   Sticherus bifidus Erva 
Samambaia 

arame 
 

HELICONIACEAE      

   Heliconia farinosa Raddi. Erva   Helicônia  

LAURACEAE      

   Cryptocarya aschersoniana Mez. Árvore Canela-fogo  

   Endlicheria paniculata (Spreng.) J. F. Macbr. Árvore Canelinha  

   Nectandra membranacea (Nees & Mart.) Mez. Árvore Canela-amarela  

   Nectandra oppositifolia Nees & Mart Árvore 
Canela-
ferrugem 

 

   Nectandra puberula (Schott) Nees. Árvore Canela  

   Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez. Arvoreta Canelinha  

LOGANIACEAE      

   Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. Liana  Stricnos  

MALPIGHIACEAE    

   Peixotoa catarinensis C.E.Anderson.* EN – Em 
periogo (MMA 2014) 

Liana Peixotoa  

MALVACEAE    

   Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns Árvore Embiruçú  

MARANTACEAE    

   Goeppertia monophyla  (Vell.) Borchs. & S.Suárez Erva Caeté  

MELASTOMATACEAE      
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   Clidemia hirta (L.)D. Don. Erva   Pixiriquinha  

   Leandra australis (Cham.) Cogn. Árvore Pixirica  

   Miconia cubatanensis Trianna Árbusto Pixirica  

   Miconia cabucu Hoehne Árvore Cabuçú  

   Miconia cinerascens Miq. Árvore Pixirica  

   Miconia ligustroides (DC.) Naudin. Árvore Jacatirão-mirim  

   Miconia pusilliflora (DC.) Naudin. Árvore Pixiriquinha  

   Pleroma urvilleanum (DC.) P.J.F.Guim. & Michelang. Arbusto Orelha-de-onça  

MELIACEAE      

   Cedrela fissilis Vell.* VU – Vulnerável (MMA 2014) Árvore Cedro-rosa  

   Guarea macrophylla Vahl. Arbusto Baga-morcego  

   Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Árvore Canjerana  

MONIMIACEAE    

   Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins Arbusto Capixim  

MORACEAE    

   Ficus adhatodifolia Schott in Spreng. Árvore Figueira-branca  

   Ficus cestrifolia Schott. Árvore 
Figueira-de-
folha-miúda 

 

MYRISTICACEAE    

   Virola bicuhyba (Schott.) Warb.* EN – Em periogo 
(MMA 2014) 

Árvore Bicuíba  

MYRTACEAE      

   Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Árvore Guabiroba  

   Campomanesia reitziana Spreng ex. Mart.* VU – 
Vulnerável (MMA 2014) 

Árvore Guabiroba  

   Eugenia candolleana DC. Árvore Guamirim  

   Eugenia catharinensis Legrand Arbusto Guamirim  

   Eugenia uniflora L. Arbusto Pitanga  

   Myrcia brasiliensis Kiaersk. Árvore Camboim  

   Myrcia ferruginosa Mazine Árvore Guamirim  

   Myrcia spectabilis DC. Árvore Camboim  

   Myrcia splendens L. Árvore Guamirim  

   Psidium cattleianum Sabine Árvore Araçá  

NYCTAGINACEAE    

   Guapira opposita (Vell.) Reitz. Árvore Maria-mole  

   Neea pendulina Heimerl. Árvore -  

OCHNACEAE    

   Ouratea parviflora (DC.) Baill. Árvore Ouratea  

OPHIOGLOSSACEAE    

   Ophioglossum palmatum L. Epífita Chifre-de-viado  

ORCHIDACEAE      

   Acianthera saunddersiana (Rchb.f.) Pridgeon & 
M.W.Chase 

Epífita Orquídea  

   Corymborkis flava (SW.) Kuntze Erva Orquídea  

   Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. Epífita/rupícola Oquídea  

   Gomesa ciliata (Rchb.f.) Prid. & Chase Epífita Orquídea  
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   Gomesa recurva Prid. & Chase Epífita Orquídea  

   Habenaria sp. Erva Orquídea  

  Liparis nervosa (Thumb.)Lindl. Erva Orquidea  

   Vanilla chamissonis Klotzsch. Epífita Baunilha  

PERACEAE    

   Pera glabrata (Schott) Poepp. Ex Baill Árvore Seca-ligeiro  

PHYLLANTACEAE    

   Hyeronima alchorneoides Allemão Árvore Licurana  

PIPERACEAE      

   Peperomia cf. pereskiaefolia (Jacq.) Kunth. Epífita Erva-de-vidro  

   Piper aduncum L. Arbusto Pariparoba  

   Piper arboreum Aubl. Arvoreta Pariparoba  

   Piper crassinervium DC. Arbusto Pariparoba  

   Piper gaudichaudianum Kunth.  Arbusto Pariparoba  

   Piper miquelianum DC. Arbusto Pariparoba  

   Piper solmsianum DC. Erva Pariparoba  

POACEAE      

   Andropogon bicornis L. Erva 
Capim-rabo-de-

burro 
 

   Setaria parviflora Lam. Erva Rabo-de-raposa  

POLYGONACEAE    

   Coccoloba warmingii Mesn. Árvore Pau-jaú  

POLYPODIACEAE      

   Pleopeltis hirsutissima (Raddi) De La Sota Epífita Samambaia  

PRIMULACEAE      

   Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Rowm. Schult. Árvore  Capororoca  

   Myrsine gardneriana (Sw.) Mart. Árvore Capororoca  

   Myrsine umbellata Mart. Árvore Capororocão  

RUBIACEAE      

   Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers. Erva Erva-de-rato  

   Psychotria carthagenensis Jacq. Arbusto Casca-de-anta  

   Psycotria leiocarpa Wawra. Arbusto Casca-de-anta  

   Psychotria stenocalyx (Cham. & Schltdl.) Wawra Arbusto Casca-de-anta  

   Psychotria suterella (Cham. & Schltdl.) Wawra Arbusto Casca-de-anta  

   Rudgea jasminoides (Spreng.) K.Schum. Arbusto Véu-de-noiva  

   Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K. Schum. Árvore Jenipapo  

SALICAEAE      

   Casearia decandra Jacq. Árvore Café-do-mato  

   Casearia obliqua Sw. Árvore 
Cafezeiro-do-

mato 
 

   Casearia sylvestris Sw. Árvore       Guaçatonga  

SAPINDACEAE      

   Allophylus edulis vell. Árvore Vacum  

   Dodonea viscosa L. Arbusto 
Vassoura-
vermelha 

 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 274 

 

Família/Espécie Hábito SpeciesLink Caminhamento 

   Matayba guianensis Cambess Árvore 
Camboatá-

branco 
 

   Paulinia trigonia Vell. Liana —————  

SAPOTACEAE    

   Manilkara subsericea (Mart.) Dubard. Árvore Massaranduba  

   Pouteria venosa   Arvore Guacá-de-leite  

SOLANACEAE      

   Solanum sisymbriifolium Lam. Erva Mata-cavalo  

TYPHACEAE    

   Typha domingensis Pers Erva Taboa  

URTICACEAE      

   Cecropia glaziovii Snethl. Árvore         Embaúba   

   Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini. Árvore Mata-pau  

   Urera baccifera L. Árvore Urtiga-brava  

VITACEAE    

   Cissus paulliniifolia Vell. Liana Cissus  

 

7.2.5.3. Espécies exóticas invasoras e contaminação biológica 

A contaminação biológica é a introdução intencional ou aleatória de seres vivos 

exóticos em comunidades naturais, onde eles se adaptam e tomam o espaço direto das 

espécies nativas, evitando processos sucessionais naturais. Uma das formas mais comuns 

de introdução destas espécies, principalmente no caso das plantas, está associado a 

programas de recuperação com uso inadequado destas espécies exóticas. Por exemplo, 

estabilização de taludes com gramíneas exóticas invasoras ou o descarte de propágulos de 

espécies exóticas em áreas marginais, permitindo que estas colonizem e se fixem de forma a 

impedir o recrutamento das espécies nativas  

O processo de contaminação é preocupante uma vez que toma o espaço das espécies 

nativas e conseguem extinguir localmente populações de espécies raras, notadamente 

daquelas que vivem em ambientes dominados por condições edáficas (solos rasos, 

banhados, ambientes íngremes etc.). Este fenômeno, é atualmente considerado a segunda 

maior causa de extinção de espécies no planeta, perdendo somente para os impactos da 

supressão das comunidades. É importante que esta questão seja considerada na concepção 

e implementação de pequenos, médios e grandes empreendimentos no Vale do Rio Itajaí do 

Oeste. 

As espécies não nativas que se adaptam aos ecossistemas e, de alguma forma, 

causam-lhes danos, são denominadas contaminantes biológicos (Ziller, 2000). Os 

contaminantes biológicos tendem a se multiplicar e a se disseminar, gradativamente, 
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dificultando a auto-regeneração dos ecossistemas. Por este motivo, a contaminação biológica 

é também denominada de poluição biológica. Esse tipo de poluição é bastante 

comprometedor, pois se agrava ao longo do tempo, diferentemente de poluições químicas 

que, geralmente, se diluem com o passar dos anos (Westbrooks, 1998).  

A utilização dessas espécies tem colocado em risco a integridade dos ecossistemas 

brasileiros, comprometendo sua função ecológica e provocando a extinção de espécies. 

Introduzir estas espécies, fere, portanto, o disposto no art. 225 da Constituição Federal, § 1o 

em seus incisos I, II e III referentes à preservação da integridade de nosso patrimônio e 

processos ecológicos (tal prática está inclusive tipificada no rol de crimes ambientais da Lei 

9605/1998, art. 48, que prevê a pena de detenção de seis meses a um ano e multa a quem 

impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação).  

As plantas exóticas invasoras são um problema global desde as primeiras grandes 

navegações europeias, que carregavam consigo espécimes tanto da flora quanto da fauna 

local para seus destinos. A Austrália é um dos países com maior problema ambiental causado 

por este tipo de contaminação, devido, principalmente, ao paisagismo de áreas com espécies 

exóticas trazidas pelos ingleses (Crosby, 1993). 

Ao ocupar e dominar ecossistemas ao redor do mundo, os contaminantes biológicos 

promovem a homogeneização da flora mundial, ameaçando a biodiversidade global devido 

ao seu poder expansivo e degradante de ambientes naturais (Lugo, 1998). Preocupada com 

esta questão, a Convenção sobre Diversidade Biológica (assinada por diversos países no Rio 

de Janeiro/1992 e vigorando desde 2000), artigo 8 – conservação in situ, definiu que é 

necessário impedir que se introduzam espécies exóticas e controlar ou erradicar espécies já 

introduzidas que ameacem os ecossistemas, habitats ou espécies (Wolff, 2000). Esta 

convenção salientou, também, que a perda de diversidade pode se dar através da extinção 

de espécies, do empobrecimento dos ecossistemas e da perda da variabilidade genética.  

As causas da extinção de espécies podem ser a perda de habitat, o tráfico, a caça e 

os efeitos deletérios das espécies invasoras sobre as espécies nativas. A segunda maior 

causa de extinção de espécies no mundo está relacionada com a ação de espécies invasoras, 

superada apenas pela supressão de habitats (Brasil, 2002). Nota-se, porém, que os dois 

fenômenos não estão dissociados, uma vez que os ambientes degradados são os locais 

preferencialmente colonizados pelas espécies invasoras, evitando que a sucessão secundária 

possa recriar novas condições ecológicas propícias para a colonização das espécies 

ameaçadas pela fragmentação. A partir dessas áreas, as espécies contaminantes podem 

invadir ecossistemas preservados (Richardson et al., 2000). Williams e Martinez (2000) 
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relatam que a extinção secundária é um fenômeno que tem recebido pouca atenção dos 

conservacionistas. Segundo os autores, a perda das ligações entre distintos níveis da cadeia 

trófica dentro de um ecossistema é uma das principais razões de extinção nos ecossistemas 

modificados pela ação antrópica. A contaminação biológica é uma das grandes causas dessa 

perda, pois são espécies que não possuem relações evolutivas com a biota da região e, 

portanto, apresentam baixos níveis de interações interespecíficas. A falta de relações com os 

seres vivos locais favorece, a invasibilidade dos contaminantes biológicos, pois a ausência de 

inimigos naturais, tais como predadores de sementes e herbívoros, é uma das razões da alta 

capacidade invasora das espécies contaminantes (Keane e Crawley, 2002). Estes autores 

comentam a “hipótese da exclusão de inimigos”, também chamada de exclusão da herbivoria, 

fuga de predadores ou exclusão ecológica. Segundo esta hipótese, uma espécie introduzida 

em novo ambiente faz menos interações com a comunidade local que as espécies nativas. 

Isso inclui as interações negativas, que controlariam o crescimento dessas plantas exóticas.  

Em 1997, foi criado um comitê internacional sobre a temática de exóticas invasoras, o 

GISP – Global Invasive Species Program (Programa Global de Espécies Invasoras), ligado à 

ONG IUCN – International Union for Conservation and Nature (União Internacional para a 

Conservação da Natureza) – com a participação de diversos países: Estados Unidos 

(incluindo o Havaí), Canadá, México, 13 nações da América do Sul (incluindo o Brasil; muito 

embora o debate sobre a contaminação biológica seja ainda incipiente no país), cinco nações 

da América Central, algumas nações da Europa e Mediterrâneo, 35 nações da África, 12 

nações da Ásia, Austrália, Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico Sul (IUCN, 2001). As práticas de 

recuperação ambiental realizadas por muitas empresas no Brasil, ainda contemplam, no 

entanto, espécies exóticas com alto potencial invasivo. Isto ocorre pela falta de diretrizes 

claras que determinem os procedimentos e os cuidados com Recuperação ambiental e 

contaminação biológica que um projeto deste tipo deve abranger. A legislação brasileira impõe 

ao degradador a obrigação de recuperar o ambiente que sofreu impacto de suas atividades 

(Lei 9605/1998), mas não especifica como a recuperação deve ser realizada ou que princípios 

devem ser considerados. Tornar obrigatório o uso de somente espécies nativas (atualmente 

apenas recomendado pelo parágrafo único do artigo 19 da Lei 4771/65) e, principalmente, a 

determinação de que o processo sucessional deve ser considerado na estratégia destes 

projetos é a forma mais segura de atender o conceito de restauração previsto na legislação.  

Para evitar riscos de contaminação biológica, é preciso implementar a necessidade da 

utilização de somente espécies nativas e que promovam o restabelecimento da resiliência 

ambiental. Mais uma vez, com o respaldo da Carta Magna, isso está implicitamente exigido já 

que o Art. 225, §1o incisos I e VII, exige ações restauradoras que não coloquem em risco o 
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ecossistema nativo. Para empreendimentos que demandam Estudo de Impacto Ambiental, 

exigido por norma constitucional, conforme disposto no Art. 225, §1o inciso IV, aquele deve 

prever a efetiva restauração, evitando a contaminação ambiental. 

7.2.5.3.1. Contaminação biológica das áreas influência direta dos empreendimentos de 

produção de energia e das áreas de APP (ciliares) 

Durante a avaliação de campo para a realização da Avaliação Integrada do Rio Itajaí 

do Oeste, detectou-se a presença de espécies exóticas invasoras junto aos empreendimentos 

de produção de energia locais e nas áreas ciliares desta Bacia Hidrográfica. 

A Bacia do Rio Itajaí do Oeste apresenta uma grande deficiência de áreas ciliares que 

corresponda ao exigido pela legislação ambiental de áreas om vegetação de proteção nas 

margens do Rios e praticamente em toda a bacia estes corredores apresentam uma 

vegetação exótica de espécies invasoras. Nas áreas urbanas estas áreas ciliares apresentam 

composição ainda mais de caráter exótico, apresentando deficiência funcional para promover 

os fluxos gênicos esperados por estas áreas de preservação permanentes. 

Estas espécies invasoras que formam a estrutura das áreas ciliares na área estudada, 

foi em grande parte formada na intenção de proteger as margens dos rios dos efeitos de 

enchentes, controlando efeitos dos processos erosivos com os deslizamentos de margens.  

O plantio de touceiras de bambus (Bambusa tuldoides e Phylostachys aurea) e de 

Salix humboltiana foram uma composição mista de espécies nativas e exóticas nestas áreas 

(Figura 7.90).  

Figura 7.90 – Área ciliar com predomínio de Salyx humbilidtiana (salseiro) e Babusa tultoides (taquara). 

 
 

Também se registra que projetos de recuperação de áreas degradadas, envolvendo 

revestimentos de taludes, utilizam, nesta área, gramíneas exóticas (Urochloa mutica, 
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Megathyrsus maximus, Penisetum purpureum, Coix lacryma-jobi), comprometendo as 

questões funcionais da vegetação nativa riparia (Figura 7.91). 

Figura 7.91 – Áreas ciliares colonizadas por Penisetum purpureum, Pinus sp. e Coix lacryma-jobi (lagrima-de 
nossa-senhora). 

 
 

As demais espécies, citadas na Tabela 7.28, em geral, são efeito de invasões de 

pastagens, fuga de pomares e uso das margens de rios como lixões abertos.  

Tabela 7.28 - Relação das principais espécies exóticas invasoras colonizadoras de áreas na Bacia 
Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste. 

Familia Nome científico Nome popular Hábito Causa da introdução 

Araceae 
Syngonium 
podophyllum 

ponta- de flecha lianoso Ornamental 

Euphorbiaceae Ricinus communis Mamona arbustivo 
Produção de óleo de 
rícino 

Malvaceae 
Malvaviscus 
arboreus 

malvavisco herbáceo ornamental 

Moaceae Morus nigra Amora-preta arbóreo Frutífera 

Myrtaceae Psidium guajava goiaba arbóreo Frutífera 

Oleaceae 
Ligustrum 
japonicum 

Ligustro Arbóreo Ornamental 

Poaceae Phylostachys aurea Bambu-de-caniço arbustivo 
Controle de erosão, 
artesanatos 

Poaceae Bambusa tuldoides Bambu-comum arbusto 
Artesanatos, controle de 
margens de rios 

Poaceae Urochloa mutica capim-caneta herbáceo 
forrageira, controle de 
erosão 

Poaceae 
Megathyrsus 
maximus 

Capim colonião herbáceo 
forrageira, controle de 
erosão 

Poaceae 
Penisetum 
purpureum 

capim-elefante herbáceo 
forrageira, controle de 
erosão 

Poaceae Coix lacryma-jobi 
Láguima de 
Nossa Senhora 

Herbáceo Ornamental, artesanatos 

Ramnaceae Hovenia dulcis tripa-de-galinha arbóreo frutífera, madeirável 

Rosaceae Eryobotria japonica Nespera arbóreo Frutífera 

Rosaceae Rubus niveus Amora-branca arbusto frutífera 

Zingibraceae 
Hedychium 
coronarium 

Lirio do brejo herbáceo Ornamental 
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A seguir é apresentado uma breve descrição de cada uma das espécies exóticas com 

potencial invasor encontradas ao longo da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste.  

Syngonium podophyllum (Araceae) 

Planta herbácea lianosa nativa da América Central, introduzida no Brasil para uso 

ornamental em vasos. Sua forma de colonização nas áreas naturais se deve ao descarte de 

plantas cultivadas, onde se adaptou em regiões úmidas. Seu crescimento como uma semi-

epífita permite que possa formar densa forragem nos ambientes sombreados e que também 

cresça sobre as árvores nativas, tomando suas copas e matando-as devido à falta de luz para 

os processos fotossintético. Compete com plantas nativas herbáceas de sub-bosques e com 

epífitas nativas. 

Seu controle exige retirada das plantas do solo e dos troncos das árvores, eliminando 

o contato de suas raízes com o solo. Plantas arrancadas podem sobreviver por vários dias, 

permitindo que emitam novas raízes e retornem seu crescimento. 

Figura 7.92 – A: Singonium podophyllum tomando o tronco de uma árvore, podendo atingir a copa e 
eliminar a planta hospedeira; B: Singonium podophyllum na fase de planta terrestre formando uma 

cobertura sob a vegetação nativa.  

 
 

Ricinus communis (Euphorbiaceae) 

Planta nativa de originária da Ásia Meridional, introduzida no Brasil como planta 

oleífera, produtora do óleo de rícimo, produto utilizado como medicinal (laxante) e em 

cosméticos. Planta Herbácea com crescimento agrupado em terrenos baldios, formando 

associações quase homogêneas quando o solo é revolvido. Suas sementes permanecem no 

banco de sementes por muitos anos, reaparecendo cada vez que o solo é revolto. A grande 

produção de sementes em frutos autocóricos espalha ao redor das plantas adultas um banco 

de sementes a disposição de sua exposição no solo.  

A B 
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Como planta rústica e ruderal, consegue desenvolver-se em áreas marginais. Como 

as margens dos rios são áreas sem dono e sem os devidos cuidados, facilita a colonização 

desta espécie, não permitindo o recrutamento das espécies características das áreas ciliares 

Figura 7.93 – Ricinus communis em sua fase reprodutiva de infrutescência.  

 
 

Malvaviscus arboreus (malvaceae) 

O malvavisco ou hibisco-colibri é um arbusto lenhoso e ramificado, originário do 

México e do norte da América do Sul. Esta planta apresenta uma grande capacidade de 

ramificação basitona formando grandes touceiras. Sua multiplicação é vegetativa ocorrendo 

o enraizamento de ramos transportados pelas águas do rio ou de materiais podados e jogados 

nas margens junto as áreas ciliares. É cultivado como ornamental e suas flores avermelhadas 

atraem os beija-flores, aumentando o interesse pelo cultivo desta planta. 

Seu controle é de difícil êxito, uma vez que a capacidade de rebrotar após os cortes 

das plantas velhas é muito intenso. Suas flores, no clima do sul do Brasil não produzem 

sementes, apesar de serem muito visitadas pelos beija-flores que coletam o néctar produzido 

nos grandes nectários florais de suas flores. Sua multiplicação é vegetativa ocorrendo o 

enraizamento de ramos transportados pelas águas do rio ou de materiais podados e jogados 

nas margens junto as áreas ciliares.  
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Figura 7.94 – Colonia de Malvaviscus arboreus apresentando suas flores vermelhas atrativas para os 
beija-flores. 

 
 

Morus nigra (Moraceae) 

Esta espécie é originária das regiões temperadas da Ásia Menor. Foi introduzida na 

Europa já século XIV, e na época dos descobrimentos já foi trazida para a América. Se 

caracteriza como uma espécie espontânea, ruderal, que colonizas zonas urbanas, nas orlas 

de caminhos ou terrenos baldios. Para Blum et al. 2008 Morus nigra é uma das espécies mais 

comuns como planta invasora no Meio Urbano, ocupando margens de rios, loteamentos 

abandonados e até frestas de muros. 

Sua grande capacidade de invasão está associada a forte interação com pássaros e a 

sua aptidão para germinar em locais abertos devido a suas sementes se caracterizarem como 

fotoblásticas positivas. Mesmo quando cortadas, as árvores rebrotam com muito vigor, 

frutificando já no ano seguinte. O controle desta espécie sugere o arranquio de toda a planta. 

Nas áreas ciliares podem colonizar tanto solos pedregosos como profundos e ocupar, 

como no caso das áreas urbanas do Vale do Rio Itajaí do Oeste, todos os barrancos dos rios, 

formando mesmo grandes touceiras ou árvores muito ramificadas com copas amplas. Seus 

ramos quando quebrados por correntezas dos rios nos momentos de enchentes conseguem 

emitir raízes e formar novas plantas, apresentando desta forma a dispersão de seus 

propágulos vegetativos por hidrocoria. 

Para controle desta espécie será necessário a ação de conscientização e de mutirões 

que retirem estas plantas das zonas riparias urbanas. 
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Figura 7.95 – Ramo frutificado de Morus nigra caracterizando sua coloração atropurpurea que exerce 
forte atração para a fauna dispersora (Aves). 

  
 

Psidium guajava (Myrtaceae) 

A goiabeira (Psidium guajava L.) é uma pequena árvore frutífera tropical originária do 

Sul do México e do Amazonas Colombiano, mas atualmente ocorrente em todas as regiões 

tropicais. Cultivada como frutífera foi aos poucos se naturalizando devido a forte atração que 

exerce sobre toda a fauna.  Plantas rústicas, podem colonizar solos muito pobres, tornando 

uma das espécies mais comuns nas áreas marginais e degradadas. 

Esta fruta nativa ocorre de forma esparsa por todas as áreas ciliares da Bacia do Rio 

Itajaí do Oeste, caracterizando-se como uma espécie invasora e contaminante biológica. 

 Figura 7.96 – Planta de goiabeira em ambiente ruderal sem formas de manejo de sua copa. 
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Ligustrum japonicum (Oleaceae) 

Árvore originaria do centro e sul do Japão e da Coreia. Foi introduzida na américa 

graças a sua capacidade de crescer em solos pobres e de aceitar muito facilmente podas, 

permitindo a formação de árvores arredondadas, desejadas na arborização urbana. Sua 

floração abundante pode tornar-se um problema, uma vez que ocorre sensibilidade ao pólen 

em pacientes com alergia respiratória. Seus frutos atraem a fauna (pássaros) e suas sementes 

podem germinar em terrenos baldios, principalmente nas margens dos rios, tornando-se uma 

planta invasora nas áreas ciliares (Figura 7.97). 

Em toda a Bacia do Rio Itajaí esta espécie tem ocorrência espontânea e compromete 

o desenvolvimento das espécies nativas nas áreas ciliares. 

 Figura 7.97 – Ramos de Ligustrum japonicum em frutificação atraente para os pássaros frugívoros. 

 
 

Phylostachhys aurea (Poaceae) 

O bambu japonês ou Bambu de caniço é uma bambusoidea cultivada em todo o sul 

do Brasil, tanto pelas utilidades na confecção de artesanatos como para a confecção de varas 

de pesca. Seu hábito de porte médio-alto, 3-8 m comprimento, rizomatoso e com 

desenvolvimento de rizomas longos capazes de distanciar os novos brotos em distâncias 

variadas de até um metro de comprimento (Figura 7.98). Seu plantio em áreas degradadas 

declivosas ou taludes propiciam que esta espécie que é bastante agressiva e possui grande 

poder de dispersão vegetativa devido aos seus rizomas leptomorfos (distantes da vara 

anterior). 
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O plantio da espécie ao longo dos barrancos dos rios a tornou muito frequente nas 

áreas ciliares, reproduzindo-se vegetativamente através do aumento de sua colônia e através 

de rizomas levados pela água durante as enchentes. Seu controle é bastante difícil devido a 

sua rusticidade e agressividade. 

Considerando que esta planta não floresce em nosso clima, não ocorre a produção de 

sementes, mas torna-se necessário divulgação para que não ocorra plantios desta espécie 

ao longo das áreas ciliares, pois a vegetação nativa não tem capacidade de competir com 

esta espécie exótica contaminante. 

Figura 7.98 – A: Colonia de Phyllostachys aurea junto com plantio de eucalypto em área ciliar do Rio 
Itajaí do Oeste; B: Colonização de Phyllostachys aurea formando uma vegetação exótica invasora 

intransponível para animais na margem de estrada. 

 
 

Urochloa mutica (Poaceae) 

O capim caneta ou branco, de origem africana, foi introduzido como forrageira para 

áreas com solos hidromórficos no Sul do Brasil. Esta planta tropical fugiu do processo de 

cultivo e tornou-se uma das gramíneas mais comuns nas margens de rios e lagoas, tendendo 

mesmo a cobrir a superfície da água através de seus rizomas semi-flutuantes.  

Esta pode ser considerada como uma das espécies invasoras de áreas ciliares mais 

complexa de controle, uma vez que cada pedaço de caule em solo úmido ou água é potencial 

para se tornar uma nova planta. Experimentos de controle mostrou que a drenagem dos 

ambientes úmidos, associado a uma cobertura vegetacional são fatores que diminuem a 

agressividade desta espécie. 

A B 
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Nas bacias dos rios que correm na Floresta Ombrófila Densa, é a espécie que ocupa 

maiores extensões de áreas ciliares. Sua ocorrência em altitudes maiores do que 700 metros 

não tem sido observada. 

Figura 7.99 – A: Colonias de Uruchloa mutica ao longo do Rio Itajaí do Oeste impedindo a 
regeneração e implantação de uma vegetação ciliar nativa.; B: Pequeno regato tomado pela 

colonização de Urochloa mutica tendo sua drenagem comprometida pela densidade de rizomas da 
planta semiaquática. 

 
 

Megathyrsus maximus (Poaceae) 

O capim colonião, gramínea exótica da África, é uma das espécies forrageiras de solos 

bem drenados que formam touceiras muito vigoras. Seus rizomas são muito profundos e seu 

controle através de arranquios necessita ser sucessivo, buscando touceiras que rebrotam de 

resíduos de rizomas mantidos no solo. Devido a grande quantidade de sílica em suas folhas 

é uma espécie de baixa palatabilidade, fazendo com que seja substituída nas pastagens por 

outras espécies. Mas quantidade de touceiras que já ocorrem nas bordas de estradas 

(observou-se que os caminhões dispersam esta espécie em suas lonas) tornou esta espécie 

de gramínea mais distribuída ao longo de todas as grandes rodovias do Brasil, dispersadas e 

plantadas em hidrossemeaduras para controle de taludes. 

Sua grande produção de sementes férteis favorece sua dispersão por áreas marginais, 

notadamente as ciliares ao longo da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste. 

 

A B 
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 Figura 7.100 – Touceira de capim colonião expondo suas grandes inflorescências paniculadas 
capazes de produzir milhares de frutos férteis. 

 
 

Penisetum purpureum (Poaceae) 

O capim elefante, representa hoje a gramínea mais cultivada como forrageira e ao 

mesmo tempo a que mais tem capacidade de colonizar áreas marginais, destancando-se as 

áreas ciliares. Sua multiplicação por pedaços de seu caule aéreo, torna esta planta muito fácil 

de ser reproduzida intencionalmente como espontaneamente através de seu transporte pelas 

águas do rio. 

Esta planta foi observada na maioria dos empreendimentos hidrelétricos da Bacia do 

Rio Itajaí do Oeste utilizada para evitar processos erosivos em contenção de taludes (Figura 

7.100). 

Figura 7.101 – Uso de Pennisetum purpureum para controle de taludes num empreendimento 
hidrelétrico no Vale do Rio Itajaí do Oeste. 
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Coix lacryma-jobi (Poaceae) 

Nativa da Ásia, introduzida em várias regiões tropicais e subtropicais, infestando áreas 

úmidas, beira de estradas e roças abandonadas. Utilização: Apresenta valor ornamental. Os 

invólucros globosos são utilizados na confecção de colares, rosários e para fins místicos.  

Atualmente é muito utilizada para fixação de taludes e recobrimento de áreas marginais.  

A capacidade de flutuação de suas cariopses globosas facilita seu transporte pela 

água dos rios, facilitando sua colonização ao longo das áreas ciliares. Possui grande poder 

de dispersão, podendo se desenvolver até mesmo no interior da mata, em áreas sob influência 

do efeito da borda. É facilmente reconhecida pelo porte robusto e especialmente pelas 

espiguetas inseridas em invólucros rígidos, principalmente quando estes apresentam 

tonalidade clara. 

Figura 7.102 – Infrutescência de Coix lacryma-jobi de plantas invasoras nas margens dos afluentes 
menores do Rio Itajaí do Oeste. 

 
 

Hovenia dulcis (Ramnaceae) 

A tripa de galinha é uma Rhamnaceae arbórea, introduzida da China, Coreia e Japão. 

Prefere climas subtropicais e temperados, mas é capaz de tolerar o clima tropical. Foi 

introduzida como frutífera e posteriormente utilizada como produtora de madeira. No entanto, 

a fauna nativa, envolvendo pássaros e mamíferos se adaptaram a forragear os pedúnculos 

dos frutos que se tornam fortemente adocicados quando os frutos secos em seus ápices 

amadurecem. Sua madeira é apreciada por ser de boa qualidade. É utilizada na produção de 

geleia, como árvore ornamental, como quebra-vento e na consorciação com abelhas para a 

produção de mel. Atualmente representa uma planta problemática devido a sua agressividade 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 288 

 

em colonizar áreas florestais em estádio secundário e mesmo áreas abertas como as áreas 

ciliares. 

Nos Estados do Sul do Brasil, esta planta representa uma ameaça aos remanescentes 

florestais existentes, chegando muitas vezes a apresentar a espécie com maior IVI (Índice de 

valor de importância), por apresentar árvores com diâmetros de 40 a 50 cm e em grande 

densidade. 

Figura 7.103 – Infrutescência de Hovenia dulcis mostrando os pedúnculos carnosos e de gosta 
adocicado e os frutos secos deiscentes em seus ápices. 

 
 

Eryobotria japonica (Rosaceae) 

A nêspera apesar de ser chamada de nespereira-do-japão é originária do sudeste da 

China.  Foi introduzida como frutífera, sendo cultivada em todo o Brasil em pequenos pomares 

populares. Seu cultivo para a comercialização dos frutos implica no uso de plantas melhoradas 

e com formas de manejo para o aumento da produtividade e da beleza e gosto das frutas. O 

material genético introduzido é representado por plantas mais rústicas e que facilmente fogem 

do cultivo devido ao transporte de suas sementes pela fauna, notadamente pelos morcegos 

frugívoros. Pode colonizar áreas marginais e foi registrada a ocorrência de muitos indivíduos 

nas áreas ciliares no Vale do Rio Itajaí do Oeste, principalmente nas áreas urbanas. 
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 Figura 7.104 – Ramos frutificados de Eryobotrya japônica apresentando a forte coloração amarela 
dos frutos maduros que atraem a fauna frugívora. 

 
 

Rubus niveus (Rosaceae) 

A amora branca é uma espécie de Rubus nativa do sul da Ásia, do Afeganistão a leste 

da Índia e China, para Taiwan e Filipinas, sul do Sri Lanka e Malásia e norte de Gansu na 

China. Foi introduzida como fruta nativa e como planta medicinal. Seus frutos múltiplos 

apresentam grande número de pequenas sementes que são consumidas junto com os frutos. 

A fauna silvestre dispersa esta espécie e suas sementes fotoblásticas positivas germinam 

com facilidade nas áreas abertas. 

Em áreas ciliares foram observadas várias touceiras desta espécie concorrendo 

diretamente com as plantas nativas. 

Hedychium coronarium (Zingiberaceae) 

Lírio do brejo é uma planta africana, possivelmente introduzida na forma de forração 

nos navios negreiros. Originária da região do Himalaia e Madagascar, introduzida como 

ornamental em muitas regiões do mundo. Nas Américas, ocorre desde os Estados Unidos até 

a Argentina, sendo comum em regiões litorâneas. Utilização: É utilizada para fabricação de 

perfumes, fibras têxteis e como alucinógeno. Os rizomas são aproveitados para confecção de 

farinha para bolos e ração de porcos. As folhas são utilizadas para enchimento de caixões 

funerários e decoração de coroas.  

Esta espécie foi encontrada em abundância, dominando áreas perturbadas brejosas, 

onde se reproduz rapidamente através dos rizomas. Esta é planta mais comum em todas as 
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áreas riparias da Bacia do Rio Itajaí do Oeste, e neste sentido, deve ser encarada como a 

espécie prioritária para a sua exclusão em programas que objetivem as melhorias das áreas 

ciliares nesta bacia. 

Figura 7.105 – A: Formação densa de Hedychium coronarium formando uma suposta vegetação ciliar 
nas margens de rios da Bacia do Rio Itajaí do Oeste; B: Conjunto de Hedychium coronarium 

colonizando uma área ciliar. Nota-se que é uma forma homogênea pois esta planta elimina outras 
que estejam em sua convivência. 

 
 

7.2.6. Uso da Terra na Bacia Hidrográfica 

O uso da terra na área de estudo é historicamente caracterizado pela exploração 

madeireira inerente ao processo de ocupação e desenvolvimento do estado, ocorrida na FOD 

e FOM (REIS et al., 1995) – posteriormente sendo desenvolvidas atividades agrícolas e 

pastoris e, finalmente, a ampliação das áreas urbanas e a instalação de atividades produtivas 

diversas, inclusive industriais, nos municípios da região. 

Atualmente, a divisão mais marcante do uso da terra na área de abrangência da bacia 

hidrográfica ocorre em função da inserção em meio rural ou urbano. Nas áreas rurais, mais 

amplas, a ocupação antrópica é fortemente condicionada por elementos da paisagem como 

declividades, altimetrias e proximidade de cursos d’água naturais, ou em termos da aptidão 

local para a atividade agropecuária. As áreas urbanas, mais restritas, correspondem a 

localidades historicamente selecionadas na paisagem para fins de moradia e desenvolvimento 

de atividades produtivas diversas, incluindo a agricultura e pecuária, levando a uma 

descaracterização importante dos ecossistemas originais e impactos significativos sobre o 

meio biótico.   

A B 
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As quatro classes de uso da terra consideradas para a presente análise são: manchas 

urbanas, silvicultura, agricultura e pecuária, florestas nativas (Figura 7.106), além do uso 

adicional previsto pelas barragens. 

Figura 7.106 - Porcentagem de classes de uso do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste. 
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7.2.6.1. Manchas Urbanas 

De modo geral, as zonas urbanas dos municípios abrangidos pela área de estudo são 

relativamente pouco extensas, em função da forte vocação dessas localidades para a 

agricultura e pecuária. Mesmo nos perímetros urbanos se observa, extensivamente, a 

utilização da terra para finalidades agrícolas e pastoris – considerando que a ocupação da 

área dos municípios, levando em conta apenas a rizicultura, pode chegar a 36% (Agronômica) 

(Figura 7.107). 

Figura 7.107 - Presença de rizicultura e pecuária em área urbana. 

 
 

Em relação às manchas urbanas – feições da paisagem que correspondem a 

estruturas típicas dos centros urbanos, tais como: calçamento, vias públicas organizadas e 

edificações; distinguíveis em imagens orbitais e produtos de sensoriamento remoto – mesmo 

ocupando 36,76 km² (1,22%) da área de estudo, são responsáveis por impactos ambientais 

importantes sobre os ecossistemas originais das localidades em que ocorrem, tais como: 

impermeabilização do solo; geração de ilhas de calor; contribuição para processos erosivos, 

em função da ocupação desordenada de encostas e margens de cursos d’água; geração e 

disposição final de resíduos sólidos; geração e disposição final de efluentes domésticos e 

industriais; carreamento de poluente orgânicos e inorgânicos para o interior dos cursos 

d’água, por conta do escoamento urbano de águas pluviais; uso intensivo de água fluvial para 

irrigação; contaminação biológica, a partir da ocupação e/ou introdução de espécies exóticas 

com potencial invasor (Figura 7.108; Figura 7.109; Figura 7.110 e Figura 7.111). 
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Figura 7.108 - Ocupação desordenada de encosta e áreas ciliares. 

 
 

Figura 7.109 - Estruturas destinadas para captação e bombeamento de água fluvial para irrigação. 

 
 

Figura 7.110 - Ocorrência de processos erosivos em áreas ciliares desprovidas de vegetação nativa. 
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Figura 7.111 - Áreas ciliares e insulares ocupadas por espécies exóticas invasoras (Pinus sp.; 
Pennisetum purpureum; Hedychum coronarium; Coix lacryma-iobi; Urochloa spp.) 

 
 

Na área de estudo, as manchas urbanas mais expressivas ocorrem nos municípios de 

Rio do Sul, Taió, Trombudo Central e Pouso Redondo, nos quais se observam as paisagens 

não-rurais mais consolidadas e a maior quantidade de atividades produtivas dependentes de 

recursos naturais (excetuada a agricultura), tais como: indústrias de alimentos, construção 

civil, madeireiras, indústrias de celulose, entre outras – bem como as populações humanas 

mais expressivas, mapa da página 296. 
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Especialmente em relação às papeleiras (indústrias de celulose) presentes na área de 

estudo, destaca-se que sua instalação também ocorre em locais mais afastados, tratando-se 

de empreendimentos industriais em áreas rurais, como forma de otimizar a logística para 

obtenção da matéria-prima, a partir das silviculturas locais, principalmente de Pinus sp. 

(pinus). Por conta da alta demanda energética para a produção industrial de celulose, 

usualmente esses empreendimentos geram a energia que consomem, a partir da 

incorporação de Centrais de Geração Hidrelétrica (CGH) em suas plantas – situação que 

aumenta a carga sinérgica dos impactos ambientais da atividade geração de energia sobre 

essa bacia hidrográfica (Figura 7.112). 

Figura 7.112 - Empresa de celulose com geração própria de energia através de CGH. 

 

 

7.2.6.1.1. Impactos ambientais sobre as margens 

Restringido a análise às faixas de terra contíguas aos cursos d’água naturais, 

originalmente ocupada por florestas subtropicais de galeria, observa-se que, nas manchas 

urbanas (assim como nas zonas urbanas como um todo), as Áreas de Preservação 

Permanente (APP) se encontram predominantemente degradadas – por conta dos diversos 

fatores acima elencados – sendo pouco frequentes as áreas recobertas por vegetação nativa 

bem conservada e contínua (Figura 7.113 e Figura 7.114).  
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Figura 7.113 - Vista geral de APP ciliar em área urbana com predominância de exóticas. 

 
 

Figura 7.114 - Vista geral de APP ciliar em área urbana com predominância de exóticas. 

 
 

Considerando os 1.493,05 ha de APP do Rio Itajaí do Oeste, aproximadamente 161,82 

(10,8%) ha distribuem-se em zonas urbanas (Tabela 7.29). 

Tabela 7.29 - APP's do Rio Itajaí do Oeste em áreas urbanas e rurais. 

Tipo Área (ha) % 

Rural 1.331,22 89,2% 

Urbana 161,82 10,8% 

Total 1.493,05 100,0% 

 

Desse montante de APP em zonas urbanas, apenas 4,8 ha (3%) correspondem a 

fragmentos florestais nativos – enquanto 96,3% correspondem a áreas de uso alternativo da 

terra, como agricultura e pecuária (54,4%), manchas urbanas (41,4%) e silvicultura (0,5%) 

(Tabela 7.30) 

Tabela 7.30 - Uso de APP do Rio Itajaí do Oeste em áreas urbanas e rurais (ha = hectares). 

Tipo 
Área Rural 

(ha) 
% 

Área Urbana 
(ha) 

% 
Área Total 
Geral (ha) 

% 

Agricultura 1.066,73 80,1% 88,01 54,4% 1.154,74 77,3% 

Corpo 
d’água 

5,59 0,4% 1,15 0,7% 6,74 0,5% 
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Tipo 
Área Rural 

(ha) 
% 

Área Urbana 
(ha) 

% 
Área Total 
Geral (ha) 

% 

Floresta 
nativa 

218,86 16,4% 4,80 3,0% 223,65 15,0% 

Mancha 
urbana 

9,81 0,7% 67,06 41,4% 76,87 5,1% 

Silvicultura 30,24 2,3% 0,81 0,5% 31,05 2,1% 

Total Geral 1.331,22 100,0% 161,82 100,0% 1.493,05 100,0% 

 

Conforme já destacado, entre os principais impactos da ocupação antrópica sobre as 

APP’s em manchas e zonas urbanas da área objeto, destaca-se a intensa proliferação de 

espécies exóticas invasoras, predominantemente em ilhas e áreas ciliares abertas, tais como: 

Morus nigra (amoreira-preta), Urochloa spp. (braquiária), Pennisetum purpureum (capim-

elefante), Hedychium coronarium (lírio-do-brejo), Coix lacryma-jobi (lágrima-de-nossa-

senhora), Eucalyptus spp. (eucalipto); Bambusa sp. (taquaras); entre outras (Figura 7.115; 

Figura 7.116; Figura 7.117 e Figura 7.118). 

Figura 7.115 - A: Ocorrência da espécie exótica silvicultural Eucalyptus sp. (eucalipto) em área ciliar 
urbana; B: Plantio silvicultural da espécie exótica invasora Pinus sp. em área ciliar urbana. 

 
 

Figura 7.116 - A: Ocorrência da espécie exótica invasora Pennisetum purpureum (capim-elefante) em 
área ciliar urbana; B: Ocorrência da espécie exótica invasora Riccinus communis (mamona) em área 

ciliar urbana. 

 

A B 

A B 
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Figura 7.117 – A: Ocorrência da espécie exótica invasora Coix lacryma-jobi (lágrima-de-nossa-
senhora) em área ciliar urbana; B: Ocorrência da espécie exótica cultivada Musa paradisíaca 

(bananeira) em área ciliar urbana. 

 
 

Figura 7.118 – A: Ocorrência da espécie exótica invasora Hedychium coronarium (lírio-do-brejo) em 
área ciliar; B: Ocorrência da espécie exótica Bambusa sp. (taquara) em área ciliar urbana. 

 
 

 

7.2.6.2. Agricultura e pecuária 

As extensões de terra dedicadas à agricultura e pecuária ocupam 1.214,68 km² 

(40,51%) da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste, representando o segundo maior uso 

entre as classes consideradas. As atividades agropastoris da área de estudo ocorrem 

principalmente nas vastas zonas rurais dos municípios, embora possam estar alocadas em 

perímetros urbanos, como já relatado (Figura 7.119 e Figura 7.120). 

A B 

A B 
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Figura 7.119 - Criação de búfalos e gado em área rural. 

 
 

Figura 7.120 - Cultivo de fumo (Nicotiana tobbacum) e arroz (Oryza sativa) em área rural. 

 
 

Quanto à proporção existente entre agricultura e pecuária, observa-se predomínio da 

primeira – embora a região apresente vastas pastagens, nas quais são criados 

extensivamente (baixa densidade de cabeças) bovinos e outras reses, como bufalinos e 

equinos. Diretamente relacionados com a produção agrícola e a pecuária, observa-se na 

paisagem das zonas rurais, instalações de apoio a essas atividades agropecuárias, tais como: 

silos de armazenamento, edificações para guardar maquinário, estábulos, comedouros, 

bebedouros, cercas, entre outras.  

As zonas urbanas da região, por sua vez, constituem os polos para os quais a 

produção é (parcialmente) direcionada, havendo setores industriais de beneficiamento e 

alimentício bem consolidados, nas cidades de maior porte. A malha viária para escoamento 

da produção e o transporte de animais é formada por rodovias federais e estaduais 

pavimentadas, de fluxo intenso (BR-470; SC-350; SC-427; SC-114; entre outras); no entanto, 

existem inúmeras estradas vicinais e vias de acesso interno entre as propriedades produtoras, 

usualmente desprovidas de asfalto (normalmente terra e cascalho). 
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Observa-se nas localidades componentes da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste, 

que a escolha pela cultura a ser produzida está diretamente relacionada com o relevo das 

localidades (declividades e altimetrias), bem como com a proximidade de cursos d’água 

naturais.  

A principal atividade produtiva agrícola da região é a rizicultura, praticada 

extensivamente nas planícies alúvio-coluvionares representadas ecologicamente pelas 

várzeas dos rios de maior porte, componentes da bacia (Rio Itajaí do Oeste, Rio Braço do 

Trombudo, Rio Taió e seus afluentes).  

Os cultivos de arroz observados na região normalmente ocorrem nas altimetrias 

menos elevadas da bacia, em terrenos naturalmente aplainados – embora em algumas 

propriedades tenha-se constatado indícios da construção artificial de terraços de irrigação, 

nos sopés das encostas. Em todos os casos, a rizicultura desenvolvida na região ocorre nas 

proximidades dos cursos d’água naturais, uma vez que esse cultivar demanda solos 

constantemente encharcados e com fluxo hídrico constante – sendo utilizada, usualmente, a 

água dos rios para essa finalidade.  

Cabe destacar que a rizicultura na região, promoveu a quase total extinção dos 

ambientes originalmente ocupados pelas Formações Pioneiras com Influência Fluvial, 

popularmente conhecidas como várzeas ou planícies alagadiças. Esta fitofisionomia não foi 

representativa ao longo de toda extensão da área objeto, sendo enquadrada no mapa do 

Fitogeográfico do IBGE como áreas de “agricultura com culturas cíclicas” (Figura 7.121). 

Figura 7.121 - Cultivo de arroz em planícies aluvio-coluvionares (várzeas), originalmente ocupadas 
por uma formação pioneira de origem fluvial. 

 
 

As propriedades rurais localizadas em cotas altimétricas mais elevadas, sobretudo em 

regiões declivosas e com encostas, apresentam cultivos variados, especialmente soja, milho, 

cebola e tabaco. Em geral, essas localidades tenderam a apresentar áreas de cultivo menores 
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do que a rizicultura (possivelmente em função do valor agregado do arroz), muitas vezes se 

tratando de pequenas propriedades nitidamente voltadas ao plantio para consumo próprio, ou 

praticando agricultura familiar. Dessa forma, algumas outras culturas agrícolas podem ser 

sazonalmente encontradas na área de estudo, tais como mandioca, batata e espécies 

frutíferas. 

As áreas destinadas à pecuária ocorrem predominantemente em locais com maiores 

declividades, obedecendo à lógica de destinação dos melhores terrenos para os cultivos mais 

rentáveis. Grande parte das criações de bovinos observadas na área de estudo destina-se à 

produção leiteira, uma vez que nos municípios existem fabricantes de laticínios de diferentes 

portes, desde artesanais até industriais. Em menor proporção, foram observadas criações de 

gado de corte, búfalos, cavalos e porcos – geralmente em pequenas propriedades, mantidas 

para fins de subsistência e trabalho (Figura 7.122). 

Figura 7.122 - Áreas declivosas utilizadas para pecuária. 

 
 

7.2.6.2.1. Impactos ambientais sobre as margens dos rios 

Considerando a utilização de APP para o desenvolvimento de agricultura e pecuária, 

as áreas legalmente protegidas às margens do Rio Itajaí do Oeste abrigam 1.154,74 ha 

(77,3%) dessa classe de uso da terra. As zonas rurais abrangidas por essa APP e utilizadas 

para atividades agropastoris correspondem a 1.066,73 ha (80,1%), enquanto as zonas 

urbanas abrigam 88,01 ha (54,4%). Já em relação ao cultivo de arroz nas APP do referido 

curso d’água, ocorrem 398,18 ha – de um total de 47.040 ha de rizicultura contabilizado nos 

municípios integrantes da bacia hidrográfica em estudo (IBGE; PAM, 2020). 

Os impactos ambientais sobre a bacia hidrográfica, decorrentes das atividades 

agropastoris, são principalmente aqueles vinculados com a escassez de formações florestais 

nativas e ausência de formações pioneiras herbáceo-arbustivas (várzeas) em áreas ciliares e 

planícies, que por sua vez promovem erosão das margens e carreamento de materiais 
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diversos para o interior do curso d’água, além da perda da biodiversidade e de corredores 

ecológicos que permitam o trânsito da fauna silvestre e de propágulos de espécies botânicas.  

A erosão das margens promove assoreamento do leito em cursos d’água de menor 

classe, enquanto aqueles maiores e mais volumosos passam a apresentar coloração 

barrenta, refletindo a grande quantidade de material particulado em suspensão na coluna 

d’água – situação ecológica com potencial para afetar diretamente os processos ecológicos 

em ambientes fluviais. Considerando as atividades produtivas desenvolvidas na região, pode-

se inferir que a quantidade de sedimentos presentes na água utilizada nos processos 

apresente efeitos negativos sobre equipamentos – como bombas d’água, caldeiras e turbinas 

– além de interferir nos sistemas de tratamento de água para fornecimento público, 

encarecendo o serviço e onerando o consumidor (Figura 7.123). 

Figura 7.123 - Vista geral de alfuente com presença de águas turvas e barrenta devido ao 
assoreamento do leito e margens. 

 
 

Em relação ao carreamento de materiais para o interior dos cursos d’água, as 

atividades agrícolas e pecuárias desenvolvidas extensivamente na área de estudo podem 

contribuir para a contaminação química (fertilizantes a base de fósforo, nitrogênio e potássio; 

pesticidas; fungicidas; hidrocarbonetos) e biológica (diluição de excrementos animais em 

pastagens e criadouros confinados) desses elementos hídricos.  

Adicionalmente, ocorre situação ambiental em que a vegetação nativa é retirada 

próximo a áreas de cultivo, porém a lavoura não ocupa a totalidade da área desmatada – 

especialmente a interface terra-água, ou os ambientes ripários, excessivamente saturados 

hidricamente e sujeitos à variação do rio – de modo que a ausência de cobertura vegetal 

nativa nas margens dos cursos d’água leva à proliferação de espécies exóticas invasoras, 

semelhantes às relatadas para as áreas urbanas, porém com menor incidência de M. nigra e 

Eucalyptus spp.; e maior incidência de P. purpureum e H. coronarium (Figura 7.124). 
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Figura 7.124 - Pennisetum purpureum (capim-elefante) e Hedychum coronarium (lírio-do-brejo), 
espécies exóticas invasoras ocorrendo em APP ciliares próximas a lavoura. 

 
 

7.2.6.3. Silvicultura 

As produções silviculturais presentes na área de estudo representam uma parcela 

importante da paisagem local, ocupando 333,60 km² (11,12%) da bacia hidrográfica e 

representando a terceira classe de uso da terra mais importante na paisagem. Essas áreas 

estão presentes principalmente nas zonas rurais dos municípios – muitas vezes 

representando uma opção de cultivo mais rentável ao produtor rural, em terrenos de solos 

mais “fracos” e rasos, quase sempre declivosos (Figura 7.125). 

Figura 7.125 - Plantio de Pinus sp. e Eucalyptus sp. em terrenos com solos mais rasos e declivosos. 

 
 

7.2.6.3.1. Impactos ambientais sobre as margens 

Considerando que a predominância dos plantios silviculturais na área de abrangência 

da Bacia Hidrográfica do Itajaí do Oeste estão localizados em ambientes declivosos ou com 

solos mais rasos, o impacto direto desta atividade sobre as margens do rio é reduzido, não se 

tratando, portanto, de um impacto relevante como no caso da rizicultura. Outro fator 

importante é que muitas áreas de plantio abandonadas localizadas em APP ciliar apresentam 
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um sub-bosque nativo regenerante, permitindo que estes fragmentos atuem como corredores 

ecológicos para fauna (Figura 7.126). 

Figura 7.126 - Vista geral de plantio de Pinus spp. e Eucalyptus spp. em APP ciliar. 

 
 

7.2.6.4. Barragens de cursos d’água naturais 

Os cursos d’água naturais componentes da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste 

apresentam diferentes portes (classes) e morfologias, assumindo maior proporção de 

profundidade em relação à largura, nas áreas de cabeceiras; enquanto nas cotas altimétricas 

menos elevadas e terrenos aplainados, a jusante na bacia, os rios tendem a ser mais largos 

do que profundos. Em função dessas características físicas, as águas correntes tendem a 

apresentar maior velocidade nas cabeceiras (ambientes lóticos), sendo mais plácidas nas 

localidades a jusante – de modo que, no caso de cursos d’água de volume menos expressivo 

(pequenos afluentes), podem ocorrer remansos e represamentos naturais (ambientes 

lênticos) intermitentes, sobretudo em épocas de baixa pluviosidade.  

Além desses possíveis barramentos naturais ocorrendo na malha hídrica da bacia (não 

se tratando de situação ecológica dominante na área de estudo, mas eventos sazonais em 

função do clima), também são observados barramentos artificiais de alguns cursos d’água 

naturais – realizados para atender às finalidades de contenção de cheias e produção de 

energia, principalmente.  

As barragens para contenção de cheias constituem equipamento de utilidade pública, 

essencial para a preservação da vida humana e do patrimônio em áreas de cotas altimétricas 

menos elevadas (jusante da bacia), em localidades que historicamente recebem grandes 

volumes hídricos em eventos de grande pluviosidade (por exemplo, enchentes de 1983 e 

2008). Trata-se de estruturas de grandes proporções: nos locais em que são instaladas, 

representam os maiores impactos antrópicos pontuais, concentrados sobre ecossistemas 

nativos, inclusive modificando a paisagem local.  
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As atividades de produção de energia desenvolvidas na Bacia Hidrográfica do Rio 

Itajaí do Oeste são promovidas por empreendimentos de pequeno porte, como CGH (Central 

de Geração Hidrelétrica) e PCH (Pequena Central Hidrelétrica), instaladas em grande parte 

em imóveis rurais – seja para venda energética para o sistema nacional de distribuição, ou 

para consumo próprio, como praticado por algumas indústrias. Dessa forma, os barramentos 

promovidos por essas atividades usualmente são de pequenas proporções – no entanto, pela 

grande concentração de aproveitamentos energéticos desse tipo na área de estudo, os 

impactos podem agir cumulativamente sobre os ecossistemas originais, presentes na 

interface terra-água. 

7.2.6.4.1. Impactos ambientais sobre as margens 

De modo geral, os principais impactos ambientais sobre a biota oriundos do 

barramento das águas fluviais decorrem da transformação abrupta dos ecossistemas originais 

alocados na interface terra-água – seja nas comunidades psamófilas, em que as raízes das 

plantas permanecem integralmente ou sazonalmente submersas e aderidas ao assoalho do 

rio, como é o caso das plantas reófitas e as ripárias alocadas na linha da borda da calha; ou 

nas comunidades aluviais, dispostas em terra firme, nos barrancos das margens.  

A transformação de ambientes aquáticos lóticos em lênticos promove intensa e ampla 

alteração na constituição e na disponibilidade dos nichos ecológicos dos ecossistemas 

circundantes, utilizados pelas espécies para manutenção de seus ciclos de vida. A 

modificação no arranjo dos nichos ecológicos, consequentemente, promove modificações nas 

composições das comunidades botânicas que habitam esses locais, sendo favorecidas as 

espécies mais adaptadas à nova conformação ecológica disponibilizada; enquanto outras, 

inaptas a esta situação ambiental nova, tendem a reduzir suas populações ou desaparecer 

da área afetada.  

Embora modificações ambientais abruptas possam ocorrer naturalmente – por conta 

de enchentes históricas, incêndios florestais, vendavais (como o ciclone-bomba que atingiu 

Santa Catarina em 2020) – levando à diminuição ou desparecimento de populações, 

comunidades e ecossistemas, possibilitando a instalação de outros – as modificações 

antropogênicas acarretam impactos diversificados e persistentes, como a proliferação de 

espécies exóticas de caráter invasor importadas de outras localidades. 

7.2.6.4.2. Barragens da Defesa Civil de Santa Catarina 

Para o levantamento de informações a respeito das barragens geridas pela Defesa 

Civil de Santa Catarina, foi realizada visita presencial à Barragem Oeste, bem como pesquisa 
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em literatura especializada. A respeito das barragens ainda em fase de projeto, as 

informações da Defesa Civil de Santa Catarina foram obtidas em reunião presencial realizada 

na sede da corporação, no município de Florianópolis – ocasião em que foi fornecido material 

técnico-informativo, de comunicação social, referente a tais estruturas.  

Na área de estudo, encontra-se a Barragem Oeste, alocada a montante do município 

de Taió, promovendo a contenção de cheias do Rio Itajaí do Oeste. A estrutura foi inaugurada 

durante o regime militar – sendo sua construção realizada entre 1963 e 1973, drenando uma 

área de 1.042 km² e apresentando uma capacidade inicial de barramento de 83 milhões de 

metros cúbicos. A Barragem Oeste foi ampliada na década de 2010, tendo sida ampliada sua 

capacidade de barramento para 101,85 milhões de metros cúbicos MOECKE et al., 2014) 

(Figura 7.127).  

Figura 7.127 – A: Vista geral da Barragem Oeste, a partir ponto a jusante. B: Trecho de vazão reduzida da 

Barragem Oeste, após a estrutura. 

 

Na mesma bacia hidrográfica (Rio Itajaí do Oeste), de acordo com informações 

disponibilizadas pela Defesa Civil de Santa Catarina, prevê-se a implantação de três 

barragens adicionais nos seguintes cursos d’água naturais: Rio Taió, Rio Perimbó e Ribeirão 

Braço do Trombudo.  

A maior das estruturas previstas para implantação – Rio Taió, município de Mirim Doce 

– deverá ocasionar uma área de alagamento máxima de aproximadamente 150 hectares em 

período de enchente. A segunda maior estrutura prevista – Rio Perimbó, município de 

Agrolândia – deverá ocasionar o alagamento de até 68,52 hectares em período de enchente. 

A menor das estruturas previstas – Ribeirão Braço do Trombudo, município de Braço do 

Trombudo – deverá ocasionar o alagamento de 50,21 hectares em período de enchente. Os 

três empreendimentos de utilidade pública se encontram em processo de licenciamento 

ambiental (Figura 7.130). 

A B 
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Figura 7.128 – A: Previsão de alagamento da barragem que será construída no Rio Taió (Mirim Doce). B: 

Previsão de alagamento da barragem que será construída no Rio Perimbó (Petrolândia). C: Previsão de 

alagamento da barragem que será construída no Ribeirão Braço do Trombudo (Braço do Trombudo). 

 

Fonte: Defesa Civil de Santa Catarina (2022). 

 

7.2.6.4.3. Análise ambiental dos aproveitamentos energéticos da empresa Heidrich & 

Heidrich Ltda. 

Para o presente estudo, procurou-se concentrar a obtenção de dados primários em 

áreas consideradas de influência direta (em pontos acessíveis de carro ou a pé) referentes 

aos aproveitamentos energéticos (CGH e PCH) da empresa Heidrich & Heidrich Ltda. Nesses 

locais, replicou-se as metodologias de caminhamento e elaboração de lista florística (cujos 

resultados compõem a lista geral apresentada no documento técnico). No entanto, a principal 

observação realizada nos pontos amostrais (pontos de caracterização) foi a descrição das 

condições ecológicas da área de influência direta do empreendimento e a identificação dos 

principais impactos ambientais observados – com ênfase na busca por comunidades reófitas 

e ripárias. 

De modo geral, nos locais vistoriados, constatou-se a continuidade do padrão de 

paisagens das margens dos cursos d’água naturais da região, observadas em localidades 

A B 

C 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 310 

 

distantes das cabeceiras dos rios, nas quais o uso da terra é caracterizado pela intensidade 

e grande quantidade de atividades antrópicas distintas. Nessas áreas, a cuja cobertura 

vegetal nativa foi usualmente submetida à exploração pretérita; quando ocorrem, as áreas 

florestais são geralmente bastante fragmentadas, reduzidas a pequenos capões ou linhas 

estreitas de vegetação ciliar. No entanto, nos locais vistoriados foi importante a presença de 

vegetação exótica – tanto na forma de invasões desordenadas, como por meio de áreas 

silviculturais. 

Considerando o porte dos aproveitamentos energéticos vistoriados, bem como a 

necessidade de barramentos de pequenas dimensões para viabilizar a geração de energia, 

os impactos decorrentes de um eventual alagamento de áreas lóticas (transformando-a em 

lênticas) associados aos empreendimentos são bastante restritos geograficamente – no 

entanto, devido aos endemismos da Mata Atlântica, especialmente em ambientes alta 

especialização das espécies, como as margens de rios, deve-se proceder cautela em relação 

a esse dado.  

De acordo com a metodologia adotada, não foram observadas espécies ripárias e 

reófitas consideradas endêmicas, ou listadas oficialmente como ameaçadas de extinção 

(Resolução CONSEMA nº 51/2014 e Portaria MMA nº 443/2014), nas áreas de remanso e 

formação de reservatório (com eventual alargamento da lâmina d’água e submersão de 

comunidades botânicas originais) dos aproveitamentos energéticos da empresa Heidrich & 

Heidrich Ltda.  

Em relação ao uso das águas pelos empreendimentos e sua devolução ao meio 

natural (disposição final), o sistema de condução por tubulações apresenta potencial para 

afetar diretamente os ecossistemas aquáticos, tanto nos pontos de captação como nos 

segmentos a jusante dos cursos d’água – uma vez que as seções dos encanamentos são 

bastante largas, movimentando volumes importantes de água para geração energética e 

posterior realimentação dos rios. Diante do exposto, o monitoramento dos trechos de vazão 

reduzida dos cursos d’água que abastecem os empreendimentos, bem como o monitoramento 

dos trechos de disposição final das águas utilizadas no processo de geração de energia, 

mostram-se extremamente relevantes para a sustentabilidade ambiental da atividade em tela.  

Possivelmente, o maior impacto ambiental observado nas áreas de influência direta 

dos aproveitamentos energéticos da empresa Heidrich & Heidrich Ltda. seja a ausência de 

formações vegetais nativas – gerando como principal consequência negativa, principalmente, 

a redução da biodiversidade. Ressalta-se que esse tipo de impacto não decorre, 
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necessariamente, da atividade de geração de energia, tratando-se de passivo ambiental 

herdado de usos pretéritos das propriedades em que se inserem os empreendimentos.   

Como já abordado, as áreas marginais aos cursos d’água que não abrigam uma 

atividade definida (lavouras, silviculturas, etc.) sofrem, extensivamente, contaminações 

biológicas por espécies exóticas invasoras, altamente agressivas. Assim, mostra-se primordial 

a realização de esforços para erradicação e controle das espécies exóticas invasoras 

presentes nas APP em comento, como forma de incrementar a qualidade ambiental nas áreas 

de influência direta dos aproveitamentos energéticos da empresa Heidrich & Heidrich Ltda.  

Recomenda-se a realização, sempre que viável no âmbito agrário e legal, de esforços 

de recomposição da cobertura vegetal nativa nos locais mencionados – situação ambiental 

que levaria a um acréscimo na quantidade de serviços ecossistêmicos, sobretudo a 

conservação da biodiversidade e a estabilização dos terrenos marginais aos rios (Figura 

7.129; Figura 7.130; Figura 7.131 e Figura 7.132). 

Figura 7.129 – A: Trecho de remanso da Barragem Rio Mirinzinho; B: Trecho de vazão reduzida da 
CGH Salto do Taió. 
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Figura 7.130 – A: Ponto de disposição das águas utilizadas no processo de geração de energia da 
CGH Erna Heidrich; B: Trecho de vazão reduzida da PCH Rudolf. 

 
 
 

Figura 7.131 – A: Trecho de remanso da PCH Passo Manso; B: Trecho de vazão reduzida da PCH 
Passo Manso. 

 
 
 

Figura 7.132 - A: Trecho de vazão reduzida da CGH G&D. B: Ponto de disposição das águas 
utilizadas no processo de geração de energia da CGH Rio Verde. 
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7.2.6.1. Conclusões sobre o uso da terra e sua relação com a cobertura vegetal na Bacia 

Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste 

Conforme relatado ao longo do presente documento técnico, a Bacia Hidrográfica do 

Rio Itajaí do Oeste ainda apresenta predomínio de formações vegetais nativas, especialmente 

florestas de diferentes tipologias, em diferentes estágios sucessionais – destacando-se as 

fisionomias bem conservadas das cabeceiras, cedendo lugar gradativamente a formações 

secundárias mais precoces em locais de ocupação antrópica mais intensa ou mais antiga, 

encontrando-se extremamente fragmentadas nas áreas agrícolas de uso intensivo. 

Algumas áreas ecologicamente bem conservadas da bacia apresentam características 

geomorfológicas que produzem ambientes únicos, relictuais, que podem ser classificados 

como refúgios vegetacionais, representados por cachoeiras, paredões e inselbergs. Outra 

tipologia não-florestal ecologicamente importante, atualmente observada na área de estudo, 

são as comunidades ripárias e reófitas associadas aos cursos d’água naturais, tratando-se de 

agrupamentos vegetais de sucessão primária que, em alguns casos, podem guardar 

endemismos. 

As áreas ambientalmente mais degradadas da bacia estão situadas nas manchas 

urbanas – em termos da irreversibilidade dos impactos – em cujos perímetros apenas 4% das 

APP do Rio Itajaí do Oeste atualmente correspondem a florestas nativas. Destaca-se que as 

matas de galeria (matas ciliares) são ecossistemas terrestres aluviais de alta relevância 

ecológica, por oferecerem grande quantidade e variedade de serviços ecossistêmicos, dentre 

os quais destaca-se a formação de corredores de biodiversidade; e, especificamente para a 

região do Alto Vale, a contenção dos processos erosivos nas margens e a mitigação dos 

efeitos das cheias nas cidades.  

Em termos de cobertura vegetal, as áreas rurais ambientalmente impactadas estão 

diretamente relacionadas com a conversão de ambientes naturais para a prática agropastoril. 

Dessa forma, por conta de sua extensão na bacia hidrográfica, as áreas rurais desprovidas 

de cobertura vegetal nativa promovem o impacto ambiental mais importante atualmente 

observado na área de estudo: a perda da biodiversidade – especialmente nas APP de 

recursos hídricos, como cursos d’água naturais e nascentes.  

Deve-se considerar que as áreas rurais agrícolas são ambientes submetidos a 

impactos (normalmente) reversíveis, pois os solos continuam presentes e os remanescentes 

florestais nativos componentes da paisagem funcionam como reservatórios de propágulos de 

espécies nativas, capazes de recolonizar as áreas perturbadas. Por outro lado, quando a 

análise de cobertura vegetal recai sobre as formações originais de várzea, associadas às 
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planícies alúvio-coluvionares lindeiras aos rios de maior porte da região, observa-se a 

potencial ausência de tais ecossistemas – em função, sobretudo, da aptidão desses campos 

para a rizicultura, levando em conta a rentabilidade financeira da atividade e sua contribuição 

para o desenvolvimento econômico-social da região. 

A atividade agrícola de rizicultura, além da ocupação física promovida pelo cultivo, 

gera alteração na dinâmica das águas e ciclagem de nutrientes nas planícies de várzea como 

um todo, contribuindo para a colonização de espécies macrófitas ruderais, exóticas ou nativas 

oportunistas. Dessa maneira, o presente estudo concluiu que a Formação Pioneira de Origem 

Fluvial se encontra potencialmente extinta na região, considerando as características 

ecológicas originais da área de estudo. 

Em termos da flora das planícies de várzea, essa atualmente ocorre, esporadicamente, 

em locais com maior acúmulo de água, como valas de drenagem ou arrozeiras em pousio, 

representada por espécies altamente generalistas. Dentre as espécies mais comuns são 

verificadas algumas macrófitas recorrentes e plantas vasculares aquáticas como: Eichornia 

crassipes (chapéu-de-couro); Sagittaria lancifolia (cabeça-de-flecha); Urochloa spp. 

(braquiária); Eleocharis subarticulata (peri); Ludwigia spp. (cruz-de-malta); Alternanthera spp.; 

Commelina spp.; Persicaria spp.; entre outras. 

A bacia do Rio Itajaí do Oeste apresenta poucos locais com fortes corredeiras 

formadoras de ambientes propícios ao desenvolvimento de espécies reófitas, uma vez que a 

maior parte da bacia é formada por rochas sedimentares, em geral pouco aptas ao 

desenvolvimento desse grupo, por conta do dinamismo do substrato. Em geral, reófitas 

preferem rochas ígneas que formam lajeados com fissuras para sua instalação, uma vez que 

se trata de rochas mais duras e pouco dinâmicas em sua morfologia. 

As podostemáceas registradas na região, incluindo Podostemum rutifolium (listada 

como espécie ameaçada), necessitam de maior aprofundamento de investigação quanto a 

sua distribuição geográfica e as reais ameaças a que estão submetidas. O local do material 

coletado encontra-se em área utilizada para turismo, passível de sofrer impactos negativos 

oriundas dessa atividade. 

Importante destacar a ocorrência de espécie do gênero Carex (Cyperaceae) na área 

de estudo, havendo possibilidade de se tratar de nova espécie (ainda não descrita pela 

Ciência) – sendo constatada a campo algumas subpopulações. 

O uso da terra atual promove o aporte de cargas diversificadas de poluentes nos 

cursos d’água da região, esperando-se maior contaminação biológica (efluentes domésticos), 
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de efluentes industriais e hidrocarbonetos nas zonas urbanas – e nas zonas rurais, 

contaminação química por insumos agrícolas (pesticidas, N, P, K) e outros subprodutos 

oriundos da atividade no campo, como os hidrocarbonetos (por exemplo, combustíveis e óleos 

do maquinário pesado agrícola). Destaca-se que a presente análise acerca da poluição dos 

cursos d’água da bacia hidrográfica decorre de associação de causa-e-efeito com as 

atividades antrópicas praticadas nas localidades, devendo ser investigadas de acordo com 

metodologias específicas, para sua comprovação. 

Outro impacto significativo sofre a flora levantado na área de estudo diz respeito à 

contaminação biológica ocasionada pela colonização das margens dos rios por espécies 

exóticas altamente competitivas (invasoras), sobretudo em locais desprovidos de cobertura 

vegetal nativa, tanto em zonas urbanas como rurais. 

No que diz respeito aos aproveitamentos energéticos da empresa Heidrich & Heidrich 

LTDA., os maiores impactos associados ao funcionamento dos empreendimentos ocorrem 

nos pontos de captação de água e trechos de vazão reduzida, por conta da alteração na 

disponibilidade de água e seus potenciais efeitos sobre os nichos ecológicos na interface 

terra-água. Nesse sentido, as comunidades botânicas psamófilas (ripárias, reófitas) tendem a 

sofrer as maiores pressões ambientais, por conta de seu alto grau de especialização aos 

ambientes aluviais-fluviais. Destaca-se que nas áreas de influência direta vistoriadas dos 

empreendimentos supracitados, não foram observadas espécies endêmicas ou listadas 

oficialmente como ameaçadas de extinção. 

Em relação aos barramentos artificiais dos cursos d’água naturais componentes da 

Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste, aqueles provocados pela empresa Heidrich & 

Heidrich são de pequenas proporções, possivelmente não havendo efeitos significativos sobre 

a flora associada a esses locais – os quais muitas vezes apresentam passivos ambientais 

herdados de usos da terra pretéritos, tal como a ausência de cobertura vegetal nativa nas 

margens e a contaminação biológica por espécies exóticas invasoras.  

Já as barragens da Defesa Civil de Santa Catarina (uma em operação e três em fase 

de licenciamento ambiental) são responsáveis por áreas de alagamento substanciais, uma 

vez que atuam na contenção de cheias em uma bacia hidrográfica caracterizada pelos altos 

volumes hídricos, sobretudo em eventos sazonais e pontuais, com potencial risco de morte 

para as populações humanas atingidas, bem como destruição ou comprometimento do 

patrimônio material e cultural das cidades. 

Diante do exposto, são apresentadas sugestões de medidas a serem implementadas 

na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste para incremento de sua qualidade ambiental, 
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além de alguns questionamentos importantes, relacionados com os conflitos de uso da terra 

na área de estudo: 

7.2.7. Ecologia da paisagem 

Existem vários conceitos para o termo “paisagem”. Um deles muito aceito atualmente 

é aquele apresentado em Lang & Blaschke (2009), que definem a paisagem como “um 

sistema integrador de componentes do meio ambiente e sociais”. Esse aspecto integrador 

implica que não somente se aceitam as atividades humanas no conceito de paisagem, como 

essas mesmas atividades e modificações de natureza antrópica não podem ser desprezadas 

na formação da paisagem. A diferenciação entre uma paisagem e outra dá-se por meio do 

estudo da estrutura da paisagem, que é uma função do padrão e ordenamento espacial das 

unidades da paisagem em um determinado local. 

Em função da necessidade de se analisar a estrutura da paisagem foram 

desenvolvidos métodos chamados de medidas da estrutura da paisagem, ou métricas da 

paisagem, os quais são “o coração metodológico do conceito de estrutura da paisagem” (Lang 

& Blaschke, 2009). As métricas da paisagem procuram “descobrir as relações causais entre 

padrões e processos em andamento na paisagem” (Lang & Blaschke, 2009).  

Sendo a paisagem o sistema integrador entre componentes naturais e sociais, sua 

configuração influencia os fenômenos físicos, bióticos e sociais, e reflete as alterações 

causadas por esses fenômenos, em um contínuo processo de retroalimentação. Além disso, 

quando aplicada a hábitats, permite a comparação entre diversas configurações diferentes, e 

mesmo auxiliar no planejamento do uso e ocupação do solo, na dinâmica das populações e 

na quantificação e espacialização de alterações em ambientes antropizados.  

Os estudos de ecologia da paisagem realizados para o presente relatório buscaram 

avaliar a distribuição e configuração dos fragmentos florestais, apontando as diferenças e 

similaridades na distribuição espacial deles, permitindo a comparação de áreas na bacia do 

rio Itajaí do Oeste.  

O cálculo isolado das áreas atingidas pelos aproveitamentos não engloba as funções 

da estrutura da paisagem nessas áreas, como conectividade, tamanho dos fragmentos 

remanescentes e a espacialização das alterações sobre a paisagem. No presente estudo, 

foram avaliados parâmetros (métricas da paisagem) visando subsidiar não somente o 

conhecimento sobre o padrão da paisagem, como sua funcionalidade para a fauna terrestre. 

7.2.7.1. Metodologia 
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A área definida para os estudos de ecologia da paisagem foi a bacia hidrográfica do 

rio Itajaí do Oeste. Os dados de uso do solo necessários foram obtidos do mapeamento 

realizado pelo Projeto Mapbiomas. Essa base de dados apresenta várias características 

interessantes, como sua abrangência espacial (todo o Brasil), e temporal, com informações 

desde a década de 1980.  

A análise da paisagem foi feita em 3 níveis: paisagem, classe e fragmentos (patches). 

A análise no nível da paisagem apresenta os dados que caracterizam toda uma região de 

estudo, ou seja: as métricas são calculadas por paisagem, possibilitando a comparação de 

diferentes paisagens. Nesse caso, as métricas são calculadas para toda a bacia, resultando 

em um único valor para toda a área definida. No nível de classe, os dados são computados e 

comparados entre as classes que definem a paisagem (Ex.: uso agropastoril, matas, corpos 

d’água).  Já na análise ao nível de fragmentos, coletam-se as informações sobre os 

fragmentos, que são a menor unidade de análise da paisagem, ou seja, os polígonos que 

representam uma feição e suas características, bem como sua localização. A definição de 

fragmento para Metzer (2001) é, como uma mancha originada por uma subdivisão, promovida 

pela ação antrópica, de uma unidade que inicialmente apresentava-se de forma contínua. 

Para a AIBH do rio Itajaí do Oeste, optou-se por abordar o estudo da paisagem em 

etapas complementares, com uma análise das características gerais da totalidade da bacia 

(paisagem) e sua evolução; e abordando as características específicas da classe de florestas 

nativas, diagnosticando a estrutura dos fragmentos florestais por meio de métricas da 

paisagem em uma análise por regiões, e também foi feita uma análise de características dos 

fragmentos, a fim de verificar a concentração de cobertura florestal na bacia.  

As métricas ou índices da paisagem são amplamente utilizados em estudos ecológicos 

e geográficos e provêm informações sobre características estruturais de paisagens 

complexas, como afirma Fushita (2006 apud WU, 2004). Fushita (2006 apud Hanski et al, 

1996), afirma ainda que elas podem ser definidas como índices quantitativos que descrevem 

suas estruturas e seus padrões. 

Os índices utilizados para a análise da paisagem foram as seguintes: área, forma, 

borda, área-núcleo e proximidade, como mostra a Tabela 7.31. As métricas foram calculadas 

através da extensão V-LATE 2.0 (Vector-based Landscape Analysis Tools Extension) do 

software ArcGIS 10.5. 

A fim de permitir uma melhor análise entre o grau de conservação e o tamanho dos 

fragmentos, os fragmentos florestais identificados foram classificados de acordo com as 

seguintes classes de tamanho: menor que 5 ha (muito pequeno), maior ou igual a 5 ha e 
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menor que10 ha (pequeno), maior ou igual a 10 ha e menor que 100 ha (médio) e maior ou 

igual 100 ha (grande). 

As métricas calculadas relativas à área foram o tamanho (MPS), desvio padrão médio 

dos fragmentos (PSSD), área total (CA) e número de fragmentos (NP). A partir dos dados de 

área, várias outras medidas são construídas direta ou indiretamente sobre ela, como afirma 

Lang & Blaschke (2009 apud Forman; Godron, 1986; Forman, 1995). 

Para os índices de forma, foram calculados o índice de forma (MSI), razão média do 

perímetro pela área (MPAR) e dimensão fractal média (MFRACT). 

As métricas relacionadas a bordas desempenham um papel fundamental no que diz 

respeito à concepção do ecótono - zona de transição entre elementos da paisagem. No 

presente estudo foram levantados o total de bordas (TE), densidade de bordas (ED) e o 

comprimento médio das bordas (MPE).  

As áreas-núcleo representam os espaços internos de unidades espaciais (Lang & 

Blaschke, 2009) e estão diretamente relacionadas aos efeitos de borda. Para a determinação 

da área-núcleo foi definida uma distância de borda de 100 metros.  Foram calculados o 

número de áreas-núcleo (NCA), área-núcleo total e por classes (TCA/TCCA) e índice de área-

núcleo (CAI). 

Para a análise do aspecto de proximidade foi verificada a distância média do vizinho 

mais próximo (NNDist). 

Tabela 7.31 - Métricas calculadas no estudo e seus principais aspectos 

Aspecto 
principal 

Métrica Sigla Unidade Observação 

Área 

Número de fragmentos NP Adim. 
Quantidade total de 

fragmentos  

Área total  CA ha 
Soma das áreas de todos os 

fragmentos 

Tamanho médio dos 
fragmentos 

MPS ha CA/NP 

Desvio padrão do 
tamanho do fragmento 

PSSD ha 

Apresenta a variação do 
tamanho 

das manchas em relação ao 
valor médio 

Forma 

Índice de forma MSI Adim. 
Valor = 1, significa forma 

circular. Quanto maior o valor 
mais irregular a forma. 

Razão média do 
perímetro pela área 

MPAR m/m² 
Valores variam entre 0 e 1, 

quanto mais próximo de zero, 
maior compacidade (relativa). 

Dimensão fractal 
média 

MFRACT Adim. 
Relativo à irregularidade da 

forma. 

Borda Total de bordas TE km Soma da extensão das bordas 
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Aspecto 
principal 

Métrica Sigla Unidade Observação 

Densidade das bordas ED m/ha 
Soma das bordas da mancha 

em relação à área  

Comprimento médios 
das bordas 

MPE km Relação TE/NP 

Área-núcleo 

Número de áreas-
núcleo 

NCA Adim. 

Soma das áreas-núcleo da 
paisagem ou dentro de cada 

mancha 
no nível de classe. 

Área-núcleo total TCA/TCCA ha Tamanho total das manchas 

Índice de área-núcleo CAI % 
Percentual de uma mancha 
tomado pela área-núcleo. 

Proximidade 
Distância do vizinho 

mais próximo 
NNDist m 

Distância mais próxima de 
mancha da mesma classe 

Fonte: adaptado a partir de Lang & Blaschke, 2009. 

 

7.2.7.2. Resultados e Discussão 

A tabela abaixo apresenta os resultados das métricas calculadas por classe de 

tamanho dos fragmentos para a bacia do rio do Itajaí do Oeste. 

Tabela 7.32 - Resultados dos cálculos das métricas 

A
s

p
e
c

to
  

Métrica Unidade Total 
Muito 

pequeno 
(< 5 ha) 

Pequeno 
(5 - 10 ha)  

Médio 
(10 – 100 

ha)  

Grande 
(> 100 ha) 

Á
re

a
 

Número de 
fragmentos (NP) 

Adim. 13.405 12.267 504 543 91 

Área total (CA) ha 140.381,0 8.422,5 3.545,3 15.855,9 112.557,3 

Tamanho médio 
dos fragmentos 

(MPS) 
ha 10,47 0,69 7,03 29,20 1.236,89 

Desvio padrão 
do tamanho do 

fragmento 
(PSSD) 

ha 604,12 0,92 1,36 21,84 7.227,70 

F
o

rm
a
 

Índice de forma 
(MSI) 

Adim. 1,49 1,37 2,14 2,91 7,04 

Razão média do 
perímetro pela 
área (MPAR) 

Adim. 0,08 0,09 0,03 0,02 0,01 

Dimensão 
fractal média 
(MFRACT) 

Adim. 1,39 1,39 1,36 1,37 1,42 

B
o

rd
a
 

Total de bordas 
(TE) 

km 16.810,48 4.574,73 1.014,05 3.047,75 8.173,95 

Densidade das 
bordas (ED) 

m/ha 119,75 543,1 286,0 192,2 72,6 

Comprimento 
médios das 

bordas (MPE) 
km 1,25 0,37 2,01 5,61 89,82 
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A
s

p
e
c

to
  

Métrica Unidade Total 
Muito 

pequeno 
(< 5 ha) 

Pequeno 
(5 - 10 ha)  

Médio 
(10 – 100 

ha)  

Grande 
(> 100 ha) 

Á
re

a
-n

ú
c
le

o
 

Número de 
áreas-núcleo 

(NCA) 
Adim. 14.882 12.261 505 804 1.252 

Área-núcleo 
total 

(TCA/TCCA) 
ha 63.280,3 0,0 7,15 1.368,7 61.904,4 

Índice de área-
núcleo (CAI) 

% 45,08 0,00 0,2 8,63 55,0 

P
ro

x
im

id
a

d
e
 

Distância do 
vizinho mais 

próximo 
(NNDist) 

m 104,11 71,60 606,92 333,36 333,90 

 

O número total de fragmentos florestais encontrados foi de 13.405 fragmentos em toda 

a bacia do rio Itajaí do Oeste, o que corresponde a uma área de 140.381,06 ha ou 47% da 

área total da bacia. 

Os fragmentos classificados como muito pequenos (área menor que 5 ha), totalizaram 

12.267 com área de 8.422,5 ha, enquanto os grandes (maior que 100 ha), respondem por 

80% da área ocupada por fragmentos florestais, vide Figura 7.133. Essa relação entre o 

número de fragmentos e a área total, segundo a classificação por tamanho pode ser melhor 

visualizada na Figura 7.134. 
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Figura 7.133 - Percentual da área ocupada pelos fragmentos florestais por classes de tamanhos 

 
 

Figura 7.134 - Relação entre o número de fragmentos e as áreas totais (ha) ocupadas por classes de 
tamanho  

 
 

Segundo Pirovani et al. (2014), diversos trabalhos apontam que a ocorrência de 

grande quantidade de pequenos fragmentos florestais é comum em paisagens de Floresta 
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Atlântica. De acordo com Pirovani et al. (2014 apud Forman e Godron,1986), os grandes 

fragmentos são importantes para a manutenção da biodiversidade e de processos ecológicos 

em larga escala. No entanto, os pequenos remanescentes também cumprem funções 

relevantes ao longo da paisagem. Com base nisso, deve-se ressaltar que os fragmentos com 

pequenas áreas merecem atenção especial, sob o risco de serem extintos com o decorrer dos 

anos, caso não sejam adotadas propostas de manejo que promovam aumento de sua área e 

uma interligação com fragmentos próximos e maiores, pois remanescentes de área pequena 

apresentam frágeis padrões de sustentabilidade ao longo do tempo.  

O tamanho médio dos fragmentos (MPS) para toda a bacia foi de 10,47 ha e o desvio 

médio padrão (PSSD) calculado foi de 604,12 ha. O PSSD mede a intensidade do 

espalhamento do tamanho da mancha em torno do valor médio, nesse caso o valor 

encontrado mostra que há um maior padrão no tamanho das manchas, porém, com grandes 

variações pontuais, principalmente na classe dos grandes fragmentos. 
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Silva et al (2015 apud Nascimento et al., 2006) afirma que a análise da forma dos 

fragmentos torna-se relevante na medida em que se evidencia a possibilidade de indicar o 

grau de proteção no interior do remanescente. Visto que, quanto maior a área do fragmento, 

maior será a área de interior, o que reduz o efeito de borda, especialmente nos fragmentos 

que possuem formas mais simples (circulares). Nesse caso o centro fica mais distante da 

borda, o que não ocorre nos fragmentos de forma alongada (Silva et al., 2015). 

O índice de forma “avalia a complexidade da forma de uma mancha por meio da 

comparação com uma feição padrão” (Lang & Blaschke, 2009), ou seja, quanto mais ela se 

assemelhar a forma circular, mais próximo de 1 será o valor calculado pelo índice. Na prática, 

segundo Pirovani (2010) esse índice pode influenciar processos entre fragmentos, como a 

migração de pequenos mamíferos e a colonização de plantas de médio e grande porte, 

também influenciam as estratégias de fuga de certos animais. Contudo, o principal aspecto 

da forma é a relação com o efeito de borda.  

Os resultados obtidos do cálculo do índice de forma, mostra que fragmentos menores 

que 5 ha apresentaram valores mais próximos a 1 (MSI = 1,37), ou seja, possuem formas 

mais regulares. Já os fragmentos com tamanhos maiores, superiores a 5 ha, superam o índice 

médio total da bacia (MSI =1,5). Os fragmentos com tamanho maior que 100 ha registraram 

maior complexidade de forma.  

A dimensão média fractal (MFRACT) na bacia foi de 1,39. Essa medida expressa a 

complexidade da forma do fragmento, quanto mais próximo de 1 mais simples a forma, e 

quanto mais próximo de 2, mais complexas. Nesse sentido, de acordo com as classes de 

tamanho dos fragmentos, os valores variaram entre 1,36 e 1,42. Em seu estudo, Silva et al. 

(2015) relata que o valor encontrado para a MFRACT foi de 1,382 e a análise desse valor 

sugere fortes alterações na forma da paisagem, ou irregularidades naturais ou, ainda, 

alternância entre áreas da “classe floresta” com as de “vegetação natural” e “uso antrópico”, 

estabelecendo na paisagem formas adversas para a preservação da biodiversidade ou 

complexas e irregulares, conforme os conceitos de fractais. 

Já o MPAR (razão média do perímetro pela área), relaciona o tamanho da mancha 

com o seu perímetro, usualmente o valor é menor que 1. Na bacia o valor computado foi igual 

a 0,09. Lang & Blaschke (2009) afirma que valores mais baixos implicam em capacidade 

(relativa) mais elevada. 

A figura abaixo mostra a distribuição quantitativa dos fragmentos por classes de índice 

de forma obtido e o mapa da página 326 a distribuição espacial. 
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Figura 7.135- Distribuição dos fragmentos por classes de Índice de forma 
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Conforme anteriormente mencionado, a forma do fragmento está diretamente 

relacionada ao chamado efeito de borda. Lang & Blaschke (2009), define “borda” (edge), como 

aquele setor externo de uma mancha, que na análise da estrutura da paisagem, se encontra 

próximo à sua linha limítrofe (border line). O efeito de borda está relacionado com o fato de 

se tratar de zonas de elevada interação de diversos fatores. 

O valor total de borda (TE) – soma dos perímetros das bordas de todos os fragmentos 

– calculado para a bacia, foi de 16,8 mil quilômetros sendo os fragmentos maiores 

responsáveis por maiores comprimentos de borda. Os grandes fragmentos (>100 ha) 

totalizaram 8,1 mil quilômetros; os médios (entre 10 a 100 ha) 3 mil quilômetros; e os 

pequenos (5 a 10 ha) e muito pequenos (< 5 ha), 1 e 4,5 mil quilômetros, respectivamente.  

Já o comprimento médio de borda (MPE), variou entre 0,37 a 89,82 quilômetros, sendo o 

menor valor correspondente aos menores fragmentos e o maior aos grandes fragmentos. O 

MPE total foi de 1,25 km. 

Em relação à densidade de borda (ED) - relação do perímetro da borda pela área total 

dos fragmentos -, verificou-se que os menores fragmentos possuem maiores valores de ED. 

Para Pirovani et al. (2014), a densidade de borda é inversamente proporcional à área ocupada 

por cada classe, assim, esses resultados apontam para um maior efeito de borda nos 

fragmentos pequenos, indicando menor grau de conservação. Os setores de borda, sendo 

área sujeitas a impactos e influências externas, acarretam alterações na composição de 

espécies e na estrutura da vegetação devido a influências de vários processos e mudanças 

nos fatores abióticos e bióticos dos remanescentes (Pirovani et al., 2014). 

Para o cálculo das métricas relacionadas à área-núcleo, foi considerada uma borda 

interior (distância à área-núcleo) de 100 metros. De acordo com Fushita (2006 apud Meffe e 

Carroll, 1991) a importância em analisar esses índices de área-núcleo, é que algumas 

espécies simplesmente evitam habitats de borda ou serão ausentes em pequenas manchas 

com pouco ou nenhum hábitat de interior.  

Através da análise de número de áreas-núcleo (NCA), obteve-se um total de 14.882 

para a área da bacia. Lang & Blaschke (2009) afirma que o NCA é sempre pelo menos igual 

ao número total de fragmentos (NP), pois podem ocorrer áreas-núcleo disjuntas, ou seja, uma 

mesma mancha possuir mais de uma área-núcleo (Figura 7.136). Isso pode ser observado na 

prática, onde o NCA dos fragmentos muito pequenos, menores que 5 ha, é praticamente o 

mesmo valor de NP. Enquanto os grandes fragmentos (maiores que 100 hectares) possuem 

cerca de 13 vezes mais áreas-núcleo em relação ao NP. 
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Figura 7.136 - Áreas-núcleo disjuntas numa mancha de floresta mista e caducifólia 

 
Fonte: extraído de Lang & Blaschke, 2009 

As métricas de área-núcleo total (TCA) e o total de área-núcleo por classes (TCCA), 

referem-se ao tamanho total dessas áreas ditas centrais, enquanto o Índice de área-núcleo 

(CAI) mede o percentual de uma mancha tomado pela sua área-núcleo. Assim, o resultado 

dos cálculos apresenta um total (TCA) de 63.280,3 ha de área-núcleo em toda a bacia, 

equivalente a um CAI de 45,1%. Já em relação às classes de tamanhos, nota-se que o TCA 

dos fragmentos muito pequenos, embora numericamente superiores em áreas-núcleo (NCA), 

possuem somadas, valor insignificante, próximo a 0 (zero). O mesmo ocorre em relação ao 

CAI. Nas demais classes de tamanhos verifica-se um aumento do TCCA e do CAI na medida 

que aumentam o tamanho dos fragmentos, sendo aqueles maiores de 100 ha, responsáveis 

por 98% de toda área-núcleo da bacia. Na figura a seguir é possível observar as variações e 

relações entre o NP, NCA e TCA. 
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Figura 7.137 - Relação entre o número de fragmentos (NP), número de áreas-núcleo (NCA) e áreas-
núcleo total (TCA) por classes de tamanhos 
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Para Pirovani (2010) os índices de proximidade se referem às métricas que se baseiam 

na distância ao vizinho mais próximo (NNDist). Ela é definida como a distância de um 

fragmento para o fragmento mais próximo da mesma classe, baseado na distância borda-a-

borda. O cálculo dessas métricas permite quantificar a configuração da paisagem. Lang & 

Blaschke (2009 apud Mc Garigal e Marks, 1995) afirma que o índice de proximidade mede 

tanto o grau de isolamento da mancha como o grau de fragmentação do correspondente tipo 

de mancha dentro da vizinhança. De modo geral, quanto menor a distância entre fragmentos, 

maior a possibilidade de interações entre as espécies (Pereira, 2014). 

A distância média ao vizinho mais próximo obtido para a área da bacia foi 104,1 

metros. A menor distância média ocorreu nos fragmentos menores que 5 ha (71,6 m). Os 

fragmentos médios (entre 10 ha e 100 ha) e grandes (maior que 100 ha), registraram valores 

semelhantes, com 366,4 m e 366,9 m, respectivamente. O maior valor foi registrado na classe 

dos fragmentos com tamanhos entre 5 e 10 hectares, com distância média superior a 606 

metros. 
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Para a definição de fragmentos prioritários para conservação foi utilizada a 

metodologia empregada conforme a AIBH do rio Itajaí-Açu (Cedro & Engera, 2021). Foram 

selecionados os fragmentos com área-núcleo superior a 100 ha e os fragmentos com distância 

do vizinho mais próximo inferior a 40 m. Estas manchas foram interseccionadas, resultando 

nas áreas prioritárias para conservação. O principal objetivo na determinação desses 

fragmentos é a de preservar as relações de conectividade funcional, mantendo os chamados 

Stepping stones (trampolins ecológicos - Lang & Blaschke, 2009). 

Dos 13.405 fragmentos florestais existentes, 505 foram selecionados como prioritários 

para conservação, como mostra o mapa a seguir. 
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Como a área de estudo apresenta uma elevada extensão espacial, foram calculadas 

também, métricas por região, possibilitando a apresentação de resultados por sub-áreas. Para 

a divisão da paisagem em regiões foi gerada uma grade de hexágonos equivalentes, cada 

qual com área de 100 ha, ou 1km². A escolha da forma hexagonal para a divisão em regiões 

deu-se pelo fato que são forma simples, porém muito próximas à forma de um círculo, 

podendo, contudo, ser dispostos de forma adjacente sem que ocorram sobreposições ou 

lacunas. 

NumP – Number of Patches 

O NumP expõe o número de fragmentos existentes dentro de uma determinada região 

de análise. Na análise realizada nesse estudo, o número de fragmentos foi calculado para 

cada um dos hexágonos. O número de fragmentos, contudo, não é isoladamente um indicador 

de melhor ou pior condição de suporte para as atividades da fauna silvestre ou mesmo para 

as ações antrópicas, pois um único fragmento pode tanto englobar toda a região analisada ou 

corresponder a uma porcentagem ínfima da região de análise. 

Os resultados de NumP (Figura 7.138 e mapa da página 338) demonstram que a 

região da bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste apresenta uma distribuição heterogênea em 

relação aos fragmentos florestais, ou seja, possui áreas mais fragmentadas e outras com 

menor número de fragmentos. De modo geral a porção mais à oeste da bacia possui menor 

quantidade de fragmentos, visto que é nessa região que se encontra a maior extensão 

florestal. Por outro lado, nota-se que há uma expressiva percentagem das regiões nas quais 

se encontram mais que 6 fragmentos, totalizando mais de 50% das regiões. Isso se explica 

não somente pelo uso já consolidado da bacia para atividades agrícolas, como também pelo 

fato que as propriedades na bacia são, em geral, pequenas propriedades, e que cada uma 

dessas propriedades, de acordo com a legislação federal (Lei 4771/1965 e a mais recente Lei 

12.651/2012) deve dispor de uma reserva legal de 20% da propriedade. Como as reservas 

legais das propriedades não são contíguas, não espanta que exista uma relativa desconexão 

e um grande número de fragmentos nas regiões. 
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Figura 7.138 - Distribuição de NumP na bacia do rio Itajaí do Oeste 

 
 

PLAND – Percentage Landscape 

PLand apresenta o percentual de uma determinada área que é pertencente a uma 

classe de uso do solo. Na análise por regiões, como foi realizada no presente trabalho, a 

classe de interesse utilizada para o cálculo foram os fragmentos de vegetação arbórea.  

Na presente análise, a métrica PLand afere o grau de cobertura florestal das regiões. 

Isso permite aferir, em conjunção com a métrica NumP, quais as áreas que possuem maior 

ou menor adensamento florestal. Como as regiões utilizadas possuem uma área de 100 ha, 

o percentual medido também corresponde a área de cobertura florestal em hectares. 

Em relação ao percentual de cobertura florestal na bacia, os resultados são coerentes 

com a ocupação da bacia, apresentando uma predominância de pequenos percentuais de 

cobertura na maioria das regiões analisadas. Analisando a Figura 7.139 e o mapa da página 

339, nota-se que significativa porção da bacia (cerca de 70% das regiões de análise) possui 

porcentuais de cobertura inferiores a 60%. Esse é um percentual baixo, mesmo em 

comparação com outras bacias de tamanho, uso e ocupação do solo similares. 
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Figura 7.139 - Distribuição de PLand na bacia do rio Itajaí do Oeste 

 
 

  



Aproveitamentos hidrelétricos
Barragem Oeste
Sedes municipais
Rio Itajaí do Oeste
Hidrografia
Bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste
Limites municipais

Número de fragmentos
0
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
8 - 10
10 - 31

Legenda

Escala 1:400000
Projeção Universal Transversa de Mercator

Datum SIRGAS 2000 - Zona 22S

RIO ITAJAÍ DO OESTE
AVALIAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA

Distância do Vizinho
Mais Próximo

Rio
 It

aj
aí

-A
çu

Fonte de dados: Bacia Hidrográfica (EPAGRI);
Hidrografia (ANA); Limite Municipal (IBGE), Uso

do Solo 2020 (Mapbiomas)

NumP - Número de
Fragmentos Florestais



Aproveitamentos hidrelétricos
Barragem Oeste
Sedes municipais
Rio Itajaí do Oeste
Hidrografia
Bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste
Limites municipais

Percentual de cobertura de mata nativa (%)
0 - 20
20 - 40
40 - 60
60 - 80
80 - 100

Legenda

Escala 1:400000
Projeção Universal Transversa de Mercator

Datum SIRGAS 2000 - Zona 22S

RIO ITAJAÍ DO OESTE
AVALIAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA

Distância do Vizinho
Mais Próximo

Rio
 It

aj
aí

-A
çu

Fonte de dados: Bacia Hidrográfica (EPAGRI);
Hidrografia (ANA); Limite Municipal (IBGE), Uso

do Solo 2020 (Mapbiomas)

PLand - Percentual de
Cobertura de Floresta Nativa



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 340 

 

7.2.7.3. Evolução da Cobertura do Solo 

A fim de verificar a evolução da cobertura do solo na bacia, foram selecionados três 

conjuntos de dados do projeto Mapbiomas, contendo a cobertura do solo de 2000, 2010 e 

2020, perfazendo 20 anos de evolução. 

A cobertura do solo em 2000 apresenta uma bacia com quase metade da sua 

superfície coberta por mata nativa (46,7%). Os campos, lavouras e pastagens predominam 

ocupando 48,7% da área. 3,4% do total é utilizado pela silvicultura e 0,9% se trata de áreas 

urbanas. 

Figura 7.140- Distribuição da cobertura do solo na bacia do rio Itajaí do Oeste em 2000. 

 

No ano de 2010 nota-se uma redução de porcentagem da bacia ocupada por campos, 

lavouras e pastagens, que nesse ano ocupavam 41,7% da bacia (7% a menos que em 2000). 

Em contrapartida, a área ocupada por silvicultura aumentou em 5,6%, passando de 3,4% em 

2000 para 9% da bacia em 2010. A área de mata nativa também apresentou incremento, 

nesse caso, de 1,1%. Esse aumento da área de silvicultura e mata nativa se deu às expensas 

de uma diminuição no percentual ocupado pelos campos, lavouras e pastagens.  
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Figura 7.141 - Distribuição da cobertura do solo na bacia do rio Itajaí do Oeste em 2010. 

 
 

A tendência vista entre 2000 e 2010, de aumento da área de silvicultura em detrimento 

das áreas de agropecuária, se manteve em 2020, culminando em 11% da área total da bacia. 

Ao contrário do período anterior, em que a vegetação nativa apresentou aumento de pouco 

mais de 1%, em 2020 houve redução de 0,9% da área ocupada por essa classe de cobertura 

do solo. Os campos, lavouras e pastagens também reduziram em cerca de 1%. As áreas 

urbanas permaneceram com pequena variação positiva, com incremento percentual de 0,1%. 
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Figura 7.142 - Distribuição da cobertura do solo na bacia do rio Itajaí do Oeste em 2020. 

 
 

Avaliando-se as duas décadas estudadas, tem-se basicamente uma situação na qual 

as áreas urbanizadas mantiveram-se praticamente estáveis, ocupando cerca de 1% da bacia. 

Os corpos d’água, que ocupam percentuais inexpressivos, apresentaram uma variação 

mínima, de 0,2%. As áreas de campos, lavouras e pastagens foram as que reduziram mais 

significativamente, passando de 49% em 2000 para 42% em 2010 e finalmente 41% em 2020. 

Se por um houve uma redução das áreas de campos, lavouras e pastagens, num total de 8%, 

por outro, a silvicultura expandiu nesse mesmo percentual a sua área ocupada na bacia, 

nessas duas décadas. Já a mata nativa, ao final da última década retomou o percentual inicial 

de 47% da área de cobertura na bacia do rio Itajaí do Oeste. 

7.2.7.4. Síntese da Análise da Paisagem 

Em termos gerais, a bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste apresenta uma área de 

cobertura florestal bastante fragmentada, totalizando 13,4 mil fragmentos florestais. Em sua 

grande maioria numérica formada por manchas com área de até 5 ha, contudo, os grandes 

fragmentos ocupam 80% da área da bacia.  

Os valores obtidos para as métricas de índice de forma, mostram que os menores 

fragmentos possuem formas mais simples e semelhantes a um círculo, ao contrário, os 

grandes fragmentos possuem formas mais complexas e irregulares. 
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A extensão total das bordas foi de quase 17 mil quilômetros. Já em relação a 

densidade de borda verificou-se maiores valores em fragmentos menores, sendo eles, 

provavelmente, responsáveis por maior efeito de borda, visto que, menores fragmentos 

tendem a apresentam menor grau de conservação.  

Considerando uma borda de 100 metros, foram encontradas 14,9 mil áreas-núcleo, ou 

seja, há na área da bacia, grandes fragmentos com mais de uma área-núcleo. Essas áreas 

centrais representam 45% da área total ocupada pelos fragmentos. 

A distância média do vizinho mais próximo na bacia foi de 104 m. As menores 

distâncias foram registradas entre os fragmentos menores de 5 ha, com 71,6 m de distância.  

No que diz respeito a evolução da paisagem, nas últimas décadas, verificou-se um 

aumento das áreas ocupadas pela silvicultura e redução de campos, lavouras e pastagens e 

de mata nativa. 

A paisagem da bacia do rio Itajaí do Oeste tem sua matriz a classe de vegetação nativa 

(46,9%), seguida por agricultura de campos, pastagens e lavoura (40,5%). A vegetação nativa 

concentra-se nas cabeceiras dos rios e a parte de agricultura nas partes mais baixas da bacia.  

Os corredores ecológicos são evidenciados nas áreas de preservação permanente 

(APP) dos rios, sendo que se observa duas situações distintas, as APP urbanas 

caracterizadas por apresentar dominância de espécies exóticas e as APP rurais apresentando 

vegetação nativa. De acordo com o uso do solo de APP, 77,3% das APP encontram-se na 

classe de agricultura e apenas 15% na classe de floresta nativa. Funcionalmente as áreas 

ciliares com vegetação nativa cumprem o papel de corredor ecológico para flora e fauna local, 

servindo de local de alimentação e dessedentação para fauna, entre os fragmentos maiores. 

Contudo, as áreas ciliares ocupadas por uso de agricultura e demais usos que não floresta 

nativa, precisariam de uma atenção especial para sua restauração e assim cumprir o papel 

de corredor ecológico efetivo. As APP em áreas públicas podem ser mais fáceis de promover 

a sua restauração.  

Em relação as APP de áreas de pequenos produtores rurais com até 4 módulos rurais 

têm APP ciliar de 5 metros. No presente trabalho não foi possível quantificar o tamanho das 

pequenas propriedades rurais, devido a escala do mapeamento. Sugere-se um trabalho 

específico de conservação da bacia do rio Itajaí do Oeste, com vistas a detalhar e quantificar 

o tamanho das pequenas propriedades rurais e com isso definir a real necessidade de 

restauração dessas APP. 
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Outro importante fator na conservação da paisagem da bacia do rio Itajaí do Oeste são 

as áreas de reserva legal (RL), as quais servem como manchas de vegetação nativa que 

juntamente com os corredores e os maciços mais conservados garantem o fluxo biológico 

nessa paisagem. 

7.2.8. Unidades de Conservação e Áreas Prioritárias para Conservação Ambiental 

As estratégias de conservação devem ser alinhadas com as Unidades de Conservação 

(UC’s) existentes na bacia. Contudo, dentro dos limites territoriais da bacia Hidrográfica do rio 

Itajaí do Oeste, não foi identificada nenhuma Unidade de Conservação. Entretanto, pode se 

observar a presença de algumas delas nas proximidades da área da bacia. Como é o caso 

da categoria Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Canto da Araponga (ao sul); 

Área de Relevante Interesse Ecológico Serra da Abelha (distante cerca de 5 km dos limites 

da bacia, é o mais próximo); Reserva Biológica Estadual do Sassafrás e Floresta Nacional de 

Ibirama (a leste da área), como mostra o Mapa 33. Exceto a Reserva Biológica Estadual do 

Sassafrás, que é de responsabilidade do órgão ambiental estadual (IMA/SC) as demais 

pertencem à esfera federal, são de responsabilidade do ICMBio. 

Em relação às cavernas, conforme mencionado anteriormente não há registro de 

ocorrência delas nos municípios da bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste, nem em suas 

proximidades.  
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7.3. ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 

7.3.1. Uso dos recursos hídricos 

7.3.1.1. Demandas hídricas da Bacia do Rio Itajaí do Oeste 

Recurso hídrico é o nome dado às águas, tanto superficiais quanto subterrâneas, 

voltadas para o uso humano. O estudo de demanda hídrica visa quantificar a água que é 

utilizada na bacia, de forma a ser possível fazer um balanço hídrico, relacionando a demanda 

com a disponibilidade. As demandas hídricas da bacia do Rio Itajaí do Oeste estão, 

basicamente, relacionadas com as diversas atividades que demandam o uso da água captada 

(usos consuntivos). 

7.3.1.1.1. Usos Consuntivos 

De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), há dois tipos de uso da água: 

Uso consuntivo e Não consuntivo. O primeiro é aquele onde é feita a retirada de água de um 

manancial para ser utilizada. Exemplos de usos consuntivos são: irrigação, abastecimento de 

água e utilização na indústria. O uso não consuntivo é aquele onde a atividade não necessita 

da retirada da água do manancial. Atividades como a pesca, navegação, lazer e geração de 

energia hidrelétrica, são exemplos de aproveitamento do corpo hídrico sem consumo de água. 

É importante mencionar que mesmo em usos consuntivos, onde há retirada de água 

do manancial e seu posterior consumo, há uma porcentagem da água que retorna. Portanto, 

em um uso consuntivo há três vazões a serem consideradas: Vazão de retirada, Vazão de 

consumo e Vazão de retorno, sendo que a soma da vazão de consumo com a vazão de 

retorno sempre deve ser igual à vazão de retirada. Para medir percentualmente quanto da 

água retirada do manancial retorna, foi criado o coeficiente de retorno, que é a divisão da 

vazão de retorno pela vazão de retirada. 

Com objetivo de se fazer um balanço hídrico na bacia entre demanda e disponibilidade, 

é necessário fazer um levantamento dos usos consuntivos. 

Como parte do Sistema Nacional Integrado dos Recursos Hídricos, previsto pela lei 

14300/97 da Política Nacional dos Recursos Hídricos, há um estudo da Agência Nacional de 

Águas sobre os usos consuntivos no Brasil. A publicação foi feita no ano de 2019 e engloba 

uma base de dados com os usos consuntivos municipais e de microbacias, referentes ao 

consumo de água no ano de 2017. Para a realização deste estudo, foram utilizados trabalhos 

anteriores da ANA, adaptando e atualizando as metodologias utilizadas anteriormente. Os 

tipos de usos consuntivos considerados para este estudo são: Consumo de água urbano e 
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rural, dessedentação animal (consumo animal), Uso Industrial, Mineração, Geração de 

Energia Termelétrica e Irrigação. Este trabalho não irá apresentar os dados de Geração 

Termelétrica, pois essa atividade não acontece na bacia estudada. 

Além dos usos consuntivos, esta base de dados apresenta o cálculo da perda de água 

por evaporação em grandes reservatórios. Mas, como nenhum dos reservatórios analisados 

se encontra na bacia do Rio Itajaí do Oeste, sua metodologia de cálculo não será abordada 

neste estudo. 

A Figura 7.143 apresenta as microbacias presentes ao longo do Rio Itajaí do Oeste. 

Por ela é possível ver que o rio em destaque está associado com 46 microbacias.  

Figura 7.143 - Microbacias na região da bacia do Rio Itajaí do Oeste. 
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7.3.1.1.1.1. Vazão de retirada 

Vazão de retirada é a porção de água retirada do manancial para o uso. Considera-se 

que parte desta vazão será devolvida ao corpo hídrico. 

Pela base de dados da ANA (2019), a vazão de retirada total na bacia do rio Itajaí do 

Oeste é de 3,5 m³/s. Para obter este valor, foi feita a soma das vazões de retirada totais de 

cada microbacia. Ao dividir os dados para cada uso consultivos tem-se a seguinte Tabela 7.33 

Tabela 7.33 - Vazão de Retirada por tipo de uso 

Tipos de Uso Vazão de Retirada (m³/s) 

Consumo Humano Urbano 0,306 

Consumo Humano Rural 0,070 

Uso Industrial 0,366 

Mineração 0,002 

Dessentação Animal 0,373 

Agricultura Irrigada 2,438 

Geração Termoelétrica 0,000 

Total 3,555 

 

Figura 7.144 - Vazões de retirada da bacia Itajaí do Oeste. 

 
 

7.3.1.1.1.1.1. Consumo Humano (Urbano e Rural) 

Para a demanda de consumo humano, tanto urbano quanto rural, a ANA (2019) utilizou 

a base de dados do SNIS, que é o sistema nacional de informações sobre saneamento. Este 
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sistema coleta dados desde 1995 e possui relatórios anuais dos principais índices de 

saneamento do ano que passou (SNIS, 2019). Para o cálculo do consumo foi utilizado um 

coeficiente de consumo de litro/dia x per capita retirados dos relatórios que então é 

multiplicado pela estimativa populacional da região. 
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• Consumo Humano Rural: 

Para o coeficiente de consumo rural, utilizou-se coeficientes de consumo per capita 

presentes na literatura. Os valores adotados, dependentes da UF, se encontram na tabela 

abaixo: 

Tabela 7.34 - Consumo de água per capita divido por UF. 

UF - Literatura Consumo per capita (L/hab.dia) 

AL, GO, PI 70 

AC, BA, CE, DF, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RN, RO, 

SE, SC, TO 
100 

AM, AP, MG, RJ, RS, RR, SP 125 

Fonte: ANA (2019) 

 

O cálculo do consumo total da microbacia é feito com a seguinte equação: 

𝑄𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 ∗ 𝑃𝑜𝑝 

 

A retirada total da bacia para consumo humano rural é de 0,070 m³/s, o que 

corresponde a 1,96% da retirada total. Esta vazão é pequena por conta da pouca densidade 

populacional em áreas rurais e de menor consumo de água por estas populações. 

 

• Consumo Humano Urbano: 

Para o consumo humano urbano, a ANA (2019) utilizou outra metodologia. Foi feito 

um cálculo a partir de outros coeficientes disponibilizados pelo SNIS que se encontram no 

quadro abaixo. 

Quadro 7.4 - Indicadores utilizados no cálculo de retirada de água. 

Sigla Indicador Unidade 

Pop População total atendida com abastecimento de água Habitantes 

Lig Quantidade de ligações ativas de água Ligações 

Eco Quantidade de economias ativas de água Economias 

Ligmicro Quantidade de ligações ativas de água Ligações 

Prod Volume de água produzido 1000 m³/ano 

Micro Volume de água micro medido 1000 m³/ano 

Cons Volume de água consumido 1000 m³/ano 

Ecores Quantidade de economias residências ativas de água Economias 
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Sigla Indicador Unidade 

Ecomicro Quantidade de economias ativas de água micro medidas Economias 

Imp Volume de água tratada importada 1000 m³/ano 

Exp Volume de água tratada exportada 1000 m³/ano 

Hidr Índice de hidrometração % 

Cpercapita Consumo médio per capita de água L/Hab.dia 

Atend Índice de atendimento urbano de água % 

Part Participação das economias residenciais de água no total das 

economias de água 
% 

Fonte: ANA (2019) 

 

Com estes coeficientes, em teoria, é possível estimar o consumo de água naquele 

local. No entanto, para que se possa estimar corretamente, alguns índices devem possuir 

valores mínimos. O valor mínimo de casas que possuem hidrômetro (índice de hidrometração) 

é de 50%, o valor mínimo do atendimento urbano de água é de 80% e a participação das 

economias residenciais de água no total das economias de água no total das economias de 

água deve ser superior a 70%. Caso estes índices não atendam ao valor mínimo, adota-se o 

coeficiente de consumo per capita municipal fornecido pelo SNIS, caso contrário, o cálculo de 

consumo per capita é feito da seguinte maneira: 

𝐶𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 = {𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜 ∗ [𝐸𝑐𝑜𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 ∗ (
𝑃𝑜𝑝

𝐸𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠
)]} ∗ 106/365 

Com o consumo estipulado, é feita a verificação de consistência, considerando um 

valor mínimo aceitável de 70 L/hab.dia e um valor máximo aceitável de 250 L/hab.dia. Caso 

o valor esteja dentro deste intervalo, ele é adotado, senão, adota-se o limite mais próximo do 

valor calculado/adotado. Em seguida é feito o cálculo da perda média, dado pela seguinte 

equação: 

𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑎 = [(𝑃𝑟𝑜𝑑 + 𝐼𝑚𝑝 − 𝐸𝑥𝑝) − 𝐶𝑜𝑛𝑠] (𝑃𝑟𝑜𝑑 + 𝐼𝑚𝑝 − 𝐸𝑥𝑝)⁄  

 

Em seguida, é feito novamente um teste de consistência, de perda máxima de 65% e 

de mínima de 10%. Caso o valor não esteja neste intervalo, adota-se o limite mais próximo do 

valor calculado. Caso contrário, adota-se o valor calculado. O coeficiente de retirada per capita 

é então calculado da seguinte forma: 

𝑅𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝐶𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎

(1 − 𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑎)
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Com este valor de Retiradapercapita pode-se calcular o valor de retirada total das 

microbacias, multiplicando pelo contingente populacional. Para o cálculo das populações das 

microbacias foram utilizados os censos demográficos do IBGE. O fluxograma abaixo resume 

a metodologia descrita: 

Figura 7.145 - Fluxograma de cálculo dos coeficientes 

 
Fonte: ANA (2019) 

 

A vazão retirada urbana é de 0,306 m³/s, o que representa 8,62% da retirada total de 

água, a terceira maior porcentagem de uso da bacia. Somando com a retirada rural (0,070 

m³/s), tem-se um total de 10,58% da retirada total de água para consumo humano. Esta 

porcentagem é inferior à brasileira, em que a vazão de retirada do consumo urbano e rural 

somam 26% das retiradas totais. 
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7.3.1.1.1.1.2. Dessedentação animal 

Para a dessedentação animal, a metodologia utilizada pela Agência Nacional de Águas 

(2019) foi aplicar coeficientes técnicos per capita (litros por dia por cabeça), por tipo de 

rebanho, ao número de cabeças registrado ou estimado. Para estimar o número de cabeças 

por tipo de rebanho, utilizou-se de censos agropecuários do IBGE e pesquisas pecuárias 

municipais, também do IBGE. Para os coeficientes técnicos adotados, foram utilizadas 

bibliografia especializadas, e que se encontram na Quadro 7.5 abaixo: 

Quadro 7.5 - Coeficiente técnicos e bibliografia para análise. 

Espécie 

Coeficiente 
Mínimo 

Coeficiente 
Máximo 

Coeficiente 
Adotado 

 
Fontes Dotadas 

(litro(s) por cabeça por dia)  

Bovino 20 80 50 ANA (2013) 

Vacas 
Ordenhadas 

20 150 85 (127,5) 
ANA (2013) 

SUDERSHA (2006) 

Suíno 5 30 12,5 (18,7) 
ONS (2003;2005) 

SUDERSHA (2006) 

Bubalino 30 90 50 ONS (2003;2005) 

Equinos 20 60 40 
ANA (2013) / 

SUDENE (1980) 

Ovino 5 30 40 ONS (2003;2005) 

Caprino 4 30 10 ONS (2003;2005) 

Galináceos 0,10 0,5 0,18 (0,22) 
EMBRAPA (2005) 

SUDERSHA (2006) 

Galináceos - 
Galinhas 

0,10 0,32 0,18 (0,27) 
EMBRAPA (2005) 

SUDERSHA (2006) 

Codornas - - 0,18 EMBRAPA (2005) 

Fonte: ANA (2019) 

 

A adoção dos coeficientes teve como critérios a profundidade, representatividade e 

fontes de dados utilizados pelos autores da bibliografia. Além destes coeficientes de consumo 

para dessedentação animal, foram utilizados valores para outras necessidades de criação 

animal, como, por exemplo, lavagem, limpeza e manutenção de instalações e estruturas. 

Estes valores de retirada para dessedentação adicionais ficaram na ordem de 50% para 

suínos, vacas ordenhadas e galinhas e 20% para outros galináceos. 

A vazão de retirada total foi calculada com a seguinte equação: 

𝑄𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎 = ∑(𝑅𝑒𝑏 ∗ 𝑞) + 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑑 

 

Segundo a equação, tomamos: 
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Reb (Número de Cabeças) – Representa a quantidade de animais por espécie na 

bacia; 

Retaad – Representa a retirada adicional de 1 (L/dia por espécie de animal), sendo a 

retirada animal obtida a partir da comparação bibliográfica. 

Portanto soma-se todas as vazões específicas por espécie. 

A demanda para dessedentação ficou em torno de 0,373 m³/s, equivalente a 10,50% 

da retirada total da bacia, segundo maior consumo na bacia. Pode-se explicar esse valor 

devido as atividades de criação de gado e pastoreio na região do rio Itajaí do Oeste. 

 

7.3.1.1.1.1.3. Uso Industrial 

Para as demandas industriais, a ANA (2019) calculou a demanda para indústria de 

transformação, mineração e de termoelétricas. Como a vazão de retirada para termelétricas 

na bacia é nula, a metodologia de cálculo não será explicada nesse estudo. 

 

• Industria de Transformação 

O cálculo da Demanda Hídrica da Indústria de transformação é feito com a seguinte 

equação: 

𝑄 = ∑𝑞 ∗ 𝑁 

Sendo: 

Q – A vazão de retirada total para a indústria de transformação, dada em (L/dia); 

q – O coeficiente técnico de retirada (L/dia); 

N – É o número de empregados de determinada indústria. 

 

O coeficiente de retirada é dependente da Tipologia Industrial. Os coeficientes técnicos 

se baseiam em um estudo do MMA (Brasil, 2011), conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 7.6 - Vazão de retirada por atividade industrial 

Tipologia Industrial 
Retirada 

(l/empregado/dia) 

Fabricação de produtos alimentícios 4600 

Fabricação de Bebidas 8713 

Fabricação de produtos do fumo 811 

Fabricação de produtos têxteis 1873 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 510 

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 
viagem e calçados 

2027 

Fabricação de produtos de madeira 344 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 8865 

Impressão e reprodução de gravações 173 

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 
biocombustíveis 

18147 

Fabricação de produtos químicos 1715 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 529 

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 248 

Fabricação de produtos derivados de minerais não-metálicos 676 

Metalurgia 3781 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 281 

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 182 

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 167 

Fabricação de máquinas e equipamentos 203 

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 235 

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 
automotores 

1270 

Fabricação de móveis 98 

Fabricação de produtos diversos 842 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 162 

Fonte: ANA (2019) 

 

O número de trabalhadores (N) foi estimado utilizando o Censo Industrial do IBGE, 

Pesquisa Industrial do IBGE e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). A vazão total 

de retirada para a indústria de transformação é de 0,366 m³/2, equivalente a 10,30% da 

retirada total da bacia.  
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• Mineração  

O cálculo da retirada pelo uso de mineração é feito com a seguinte equação: 

𝑄 = ∑𝑞 ∗𝑀𝑛 

Onde: 

Q – Vazão de retirada de todas as classes minerais (m³/ano); 

q – Vazão de retirada por classe mineral unitária no ano (m³/t.ano); 

Mn – Quantidade produzida de determinado mineral. 

 

O coeficiente de retirada adotado foi o presente na bibliografia, baseado em um estudo 

do Ministério do Meio Ambiente de 2011. Os coeficientes adotados se encontram no quadro 

abaixo. 

Quadro 7.7 - Vazão Retirada por Substância Mineral 

Substância Mineral 
Retirada 
(m³/t.ano) 

Carvão Mineral 6,14 

Minério de Ferro 1,05 

Minerais metálicos não-ferrosos  

Minério de alumínio 3,42 

Minério de estanho 6,5 

Minério de manganês 6,25 

Minérios de metais precioso 1,64 

Minérios metálicos não ferrosos – outros 1,86 

Minerais não-metálicos  

Extração de pedra, areia e argila 0,04 

Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros 
produtos químicos 

15,55 

Extração e refino de sal marinho e sal gema 6,25 

Extração de minerais não-metálicos-outros 6,25 

Fonte: ANA (2019) 

 

Para o cálculo da produção mineral, foram utilizadas as séries históricas disponíveis 

no agregado nacional para período posterior a 2005. Antes desse período foram utilizados 
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dados provenientes do MineralData, mantido pelo CETEM. As fontes desta base de dados 

são o Anuário Mineral Brasileiro e o Sumário Mineral brasileiro, que publicam dados desde 

1972 e 1981, respectivamente. 

A retirada de água para a mineração ficou em torno de 0,002 m³/s, 0,06% do total da 

vazão retirada, é o menor valor para a série. É possível afirmar que a bacia tem pouca 

característica de mineração, se concentrando majoritariamente em uma cidade, que será 

discutida no tópico de uso por município. 

 

7.3.1.1.1.1.4. Agricultura Irrigada 

Este tipo de uso é o maior no Brasil e no mundo (ANA, 2019). Para calcular a demanda 

de água para a irrigação, considerou o tipo de cultura, os componentes do ciclo hidrológico e 

o tipo de sistema de irrigação. Os coeficientes utilizados nos cálculos são os seguintes:  

Quadro 7.8 - Indicadores utilizados no cálculo da retirada de irrigação 

Sigla Indicador 

ETo Evapotranspiração de Referência 

Pt Precipitação Total 

Pe Precipitação Efetiva 

ETpc Evapotranspiração Potencial 

ETrc Evapotranspiração Real 

TCF Tipos, Ciclos e Fases 

Cal Calendário de Colheita 

A Área Irrigada 

Pea Perdas por Evaporação/Arraste 

Ea Eficiência de Aplicação 

Fonte: ANA (2019) 

 

O fluxograma abaixo mostra a ordem em que esses coeficientes são utilizados: 
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Figura 7.146 - Fluxograma das vazões de Irrigação 

 
Fonte: ANA (2019) 

 

Alguns destes coeficientes precisam ser calculados, como a precipitação efetiva, a 

Evapotranspiração de referência e a Evapotranspiração real da cultura. O cálculo da 

Evaporação Potencial é feito de forma: 

𝐸𝑡𝑜 =
0,48∆(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝑦

900
(𝑇 + 273)

𝑈2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ + 𝑦(1 + 0,34𝑈2)
 

Adotando: 

• ETo – Evapotranspiração de referência (mm/dia); 

• Rn – Radiação líquida à superfície de cultura (MJ/m²dia); 

• G – É a densidade do fluxo de calor no solo (MJ/m²dia); 

• T – É a temperatura média do ar diária, medida a 2 m de altura do solo (°C); 

• U2 – É a velocidade do vento, medida a 2 m de altura do solo (m/s); 

• es – É a pressão do vapor de saturação (kPa); 

• ea – É a pressão atual do vapor (kPa); 

• ∆ - É a declividade da curva de pressão do vapor (kPa/°C); 
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• y – É a constante psicrométrica (kPa/°C). 

A Evapotranspiração Potencial é calculada multiplicando a Evapotranspiração de 

referência por um coeficiente de cultura Kc para determinada fase de desenvolvimento. A 

Evapotranspiração Real é encontrada multiplicando a Evapotranspiração Potencial por um 

coeficiente Ks de umidade do solo.  

A precipitação efetiva é calculada a partir da precipitação total mensal. A equação para 

seu cálculo encontra-se a seguir: 

 

𝑃𝑒 = 𝑆𝐹(0,70917𝑃𝑡
0,82416 − 0,11556). (100,0246𝐸𝑇𝑐) 

 

Sendo: 

Pe – A precipitação efetiva média mensal (mm); 

Pt – A precipitação total média mensal (mm); 

Etc – A evapotranspiração média mensal da cultura (mm); 

SF – É o fator de armazenamento de água no solo, foi fixado a um valor de 1,0. 

 

Com estes coeficientes calculados, pode ser feito o cálculo da vazão de retirada com 

a seguinte equação: 

𝑉 =
(𝐸𝑇𝑟𝑐 − 𝑃𝑒). 𝐴. 𝑡. 86400

𝐸𝑎
 

Na equação: 

V – É o volume mensal destinado à irrigação de uma cultura (m³/mês); 

ETrc – A evapotranspiração de uma cultura no mês em uma data de cultivo (mm/d); 

Pe – Precipitação efetiva de uma cultura para uma data de cultivo. 

 

Para o cálculo de toda a vazão é feito um somatório para todas as culturas. Nos 

calendários de cultivo que se determina em quais meses e em que proporção ocorre a colheita 
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de determinada cultura, dados obtidos do Censo Agropecuário 2006 associados com as 

informações repassadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

A vazão de retirada é calculada por: 

𝑄𝑟𝑒𝑡 =
∑𝑉

𝑡𝑚𝑒𝑠86400
 

Com: 

Qret – Sendo a vazão de retirada (m³/s); 

V - Sendo o volume mensal para irrigação de uma determinada cultura; 

tmes – A duração do mês, medida em dias. 

 

Tomando como base o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, foram adotados os 

sistemas preponderantes de irrigação para cada cultura, de tal forma que se adota a Eficiência 

de Aplicação de cada cultura. Os valores de Eficiência de Aplicação por sistema de Irrigação 

se encontram no quadro abaixo: 

 
Quadro 7.9 - Valores de Eficiência de Aplicação por sistema de Irrigação 

Sistema de Irrigação Eficiência de Aplicação (%) 

Inundação 60 

Sulcos 75 

Aspersão (Pivô Central) 85 

Aspersão (Outros Métodos) 80 

Localizado (Gotejamento, Microaspersão 
etc.) 

90 

Outros métodos de irrigação e/ou 
molhação  

60 

Fonte: ANA (2019) 

 

A vazão de retirada total é de 2,438 m³/s, uma porcentagem de 68,56% da retirada 

total, sendo uma bacia com características predominantemente agrícolas. 

 

7.3.1.1.1.1.5. Evaporação líquida de reservatórios artificiais 

Em reservatórios artificiais, causados por barramentos, há um acréscimo da 

evapotranspiração por conta de um aumento da área superficial em relação ao volume do 
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reservatório. Este aumento é ínfimo para a maior parto dos barramentos, mas para os grandes 

reservatórios, considera-se que há uma grande perda de água. 

Não há reservatórios grandes na região do rio Itajaí do Oeste, portanto, não há grandes 

perdas de água devido a este tipo de uso na bacia. 

 

7.3.1.1.1.2. Vazão de retorno e de consumo de água por diferentes usos na bacia do 

rio Itajaí do Oeste 

A vazão de retorno, como explicitada anteriormente, é a vazão que retorna ao 

manancial após sua retirada. Todos os usos consuntivos possuem vazões de retorno e 

consumo. A vazão de retorno é calculada da seguinte forma: 

 

𝑄𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑄𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 ∗ 𝐾𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

 

Sendo: 

Qretirada - A vazão de retirada calculada anteriormente; 

Qretorno - A vazão de retorno; 

Kretorno - O coeficiente de retorno. 

Para o cálculo da vazão de retorno, a ANA (2019) fez um cálculo especializado por 

tipo de uso. Para a vazão de retorno dos consumos humano e rural, foi utilizado o coeficiente 

de 0,8. Para dessedentação animal, considerou-se um coeficiente técnico de retorno para 

cada tipo de rebanho. Os coeficientes para cada tipo de rebanho se encontram no quadro 

abaixo: 

Quadro 7.10 - Coeficiente de retorno por tipo de rebanho 

Tipo de Rebanho Coeficiente de Retorno Fontes Adotadas 

Bovino 0,2 ANA (2013) 

Vacas ordenhadas 0,4 
ANA (2013) 

SUDERSHA (2006) 

Suíno 0,4 
NOS (2003;2005) 

SUDERSHA (2006) 

Bubalino 0,2 ONS (2003;2005) 

Equinos 0,2 
ANA (2013) 

SUDENE (1980) 

Caprino 0,2 ONS (2003;2005) 
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Tipo de Rebanho Coeficiente de Retorno Fontes Adotadas 

Ovino 0,2 ONS (2003;2005) 

Galináceos 0,31 
EMBRAPA (2005) 

SUDERSHA (2006) 

Galináceos – Galinhas 0,4 
EMBRAPA (2005) 

SUDERSHA (2006) 

Codornas 0,2 EMBRAPRA (2005) 

Fonte: ANA (2019) 

 

Para a indústria de transformação, foi utilizada a mesma metodologia, aplicando um 

coeficiente de consumo por tipologia industrial. Os coeficientes de consumo variam de 15,9% 

a 85%. Estes coeficientes técnicos se baseiam em um estudo do Ministérios do Meio 

Ambiente, de 2011. 

Quadro 7.11 - Coeficiente de retorno por tipologia industrial 

Tipologia Industrial 
Coeficiente de 

Retorno 

Fabricação de produtos alimentícios 0,24 

Fabricação de bebidas 0,76 

Fabricação de produtos do fumo 0,80 

Fabricação de produtos têxteis 0,78 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 0,82 

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 
viagem e calçados 

0,84 

Fabricação de produtos de madeira 0,76 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,83 

Impressão e reprodução de gravações 0,81 

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 
biocombustíveis 

0,15 

Fabricação de produtos químicos 0,66 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 0,80 

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,79 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,54 

Metalurgia 0,76 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,53 

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 
ópticos 

0,80 

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,80 

Fabricação de máquinas e equipamentos 0,81 

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 0,71 
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Tipologia Industrial 
Coeficiente de 

Retorno 
Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores 
0,80 

Fabricação de móveis 0,80 

Fabricação de produtos diversos 0,80 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 0,80 

Fonte: ANA (2019) 

 

Os coeficientes de retirada e consumo da mineração também foram baseados no 

estudo realizado pelo MMA (2011). 

 

Quadro 7.12 - Coeficiente de retorno por tipo mineral 

Substância Mineral Coeficiente de 
Retorno 

Carvão Mineral 0,80 

Minério de Ferro 0,83 

Minerais metálicos não-ferrosos  

Minério de Alumínio 0,15 

Minério de Estanho 0,80 

Minério de Manganês 0,80 

Minérios de Metais Preciosos 0,91 

Minérios Metálicos Não Ferrosos – outros 0,15 

Minerais Não-Metálicos  

Extração de Pedra, Areia e Argila 0,75 

Extração de minerais para fabricação de adubos, 
fertilizantes e outros produtos químicos 

0,77 

Extração e refino de sal marinho e sal gema 0,80 

Extração de minerais não-metálicos – outros 0,80 

Fonte: ANA (2019) 

 

A metodologia para o cálculo da vazão de retorno para a Agricultura Irrigada foi 

diferente, representada pela seguinte equação: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠 = ∑[
(𝐸𝑇𝑜𝐾𝑐𝐾𝑠)10

86400
] 𝐴 

Com: 
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Qcons – Sendo referente à vazão de consumo efetivo (m³/s); 

ETo – A evapotranspiração potencial da cultura (mm/d); 

Kc – É o coeficiente de cultura para determinada fase; 

Ks – É o coeficiente de umidade do solo. 

  

Com a vazão de consumo, foi feito o cálculo da vazão de retorno:  

 

𝑄𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑄𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

 

Consultando a base de dados e fazendo o somatório das vazões de retorno e consumo 

de cada microbacia, foi possível chegar aos valores da tabela abaixo:  

 

Tabela 7.35 - Vazões de retorno e consumo por tipo de Uso Consuntivo 

Tipos de Uso Retorno (m³/s) Consumo (m³/s) 

Consumo Humano Urbano 0,245 0,061 

Consumo Humano Rural 0,014 0,056 

Indústria de Transformação 0,294 0,072 

Mineração 0,001 0,001 

Geração Termoelétrica 0,000 0,000 

Dessentação Animal 0,122 0,251 

Agricultura Irrigada 0,581 1,858 

Total 1,258 2,299 

Fonte: ANA (2019) 

 

As figuras a seguir ilustram a proporção das vazões de retorno e consumo por tipo de 

uso: 
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Figura 7.147 - Vazão de Consumo dentro da bacia do rio Itajaí do Oeste 

 
 

Figura 7.148 - Vazão de Retorno dentro da bacia do rio Itajaí do Oeste 

 
 

 

A figura a seguir faz uma comparação das vazões de retirada, consumo e retorno por 

tipo de uso:  

 

 

 

2,67%
2,42%

3,12%

0,05%

10,91%

80,83%

Vazão de Consumo

Consumo Humano

Consumo Humano Rural

Indústria de Transformação

Mineração

Dessentação Animal

Agricultura Irrigada

19,49%

1,11%

23,40%

0,09%9,72%

46,20%

Vasão de Retorno

Consumo Humano

Consumo Humano
Rural

Indústria de
Transformação

Mineração

Dessentação Animal

Agricultura Irrigada



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 366 

 

Figura 7.149 - Proporção de vazões de retirada, consumo e retorno para cada setor usuário. 

 
 
 

É possível notar que a agricultura se destaca por possuir uma grande vazão de 

consumo. É possível notar também um alto retorno no consumo humano urbano e na indústria 

de transformação. 

Para este estudo foi feito o cálculo do coeficiente de retorno médio por tipo de uso para 

a bacia do rio Itajaí do Oeste. O cálculo foi feito da seguinte forma: 

𝐾𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =
𝑄𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

𝑄𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 

Este cálculo chegou ao seguinte resultado: 

Tabela 7.36 - Coeficiente de retorno por tipo de uso. 

Tipos de Uso Coeficiente de Retorno 

Consumo Humano Urbano 0,80 

Consumo Humano Rural 0,20 

Indústria de Transformação 0,80 

Mineração 0,52 

Geração Termoelétrica 0,000 

Dessentação Animal 0,33 

Agricultura Irrigada 0,24 

 

Sabendo que a vazão de retirada total da bacia é de 3,555 m³/s e que a vazão de 

retorno total é de 1,258 m³/s, é possível encontrar um coeficiente de retorno de 0,35. Assim, 
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aproximadamente 65% da água que é retirada para usos consuntivos na bacia do rio Itajaí do 

Oeste é efetivamente consumida e 35% retornam para o rio. 

 

7.3.1.1.2. Disponibilidade Hídrica 

A Portaria SDS N° 36, de 29 de julho de 2008 estabelece os critérios de natureza 

técnica para outorga de direito de uso de recursos hídricos para captação de água superficial 

em rios de domínio do Estado de Santa Catarina. O segundo artigo da referida portaria afirma 

que para a análise de disponibilidade hídrica para captações ou derivações de cursos d’água 

de domínio do Estado de Santa Catarina, será adotada, como vazão de referência, a Q98 

(vazão de permanência por 98% do tempo). 

A obtenção da Q98 do rio Itajaí do Oeste foi feita através do Plano de Recursos Hídricos 

da Bacia do Itajaí (SANTA CATARINA, 2010), onde foram calculadas vazões mínimas de 

referência (Q98, Q95 e Q90) para os principais mananciais da bacia, os dados estão 

apresentados na Tabela 7.37. As vazões mínimas são obtidas a partir da curva de 

permanência de cada rio, e suas numerações indicam a porcentagem em que a vazão é 

excedida, por exemplo, a vazão do rio é maior ou igual a Q98 em 98% do tempo. 

Tabela 7.37 - Vazões Mínimas para o rio Itajaí d’Oeste de acordo com o PRH da bacia do Itajaí 

Bacia Q98 (m3/s) Q95 (m3/s) Q90 (m3/s) 

Itajaí do Oeste 5,76 8,23 10,70 

 

A Figura 7.150 apresenta a porcentagem de atendimento hídrico para a bacia do Rio 

Itajaí do Oeste. Observa-se que os meses de Abril, Novembro e Dezembro apresentam os 

piores índices de atendimento hídrico. O mês com o melhor atendimento é Setembro. 
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Figura 7.150 - Porcentagem de atendimento hídrico na bacia do rio Itajaí do Oeste 

 
 

7.3.1.1.3. Balanço Hídrico 

A classificação do balanço hídrico definido pela Agência Nacional das Águas (ANA) é 

determinada pela razão entre a vazão de retirada para os usos consuntivos e a disponibilidade 

hídrica. Segue abaixo a classificação adotada pela ANA: 

• < 5%: Excelente; 

• 5% a 10%: Confortável; 

• 10% a 20%: Preocupante; 

• 20% a 40%: Crítico; 

• > 40%: Muito Crítico. 

Para o balanço hídrico, divide-se o valor de retirada total pela disponibilidade hídrica 

(Q98). Com um valor de vazão de retirada de 3,29 m³/s do rio Itajaí do Oeste e um valor de Q98 

de 5,76 m³/s, encontra-se uma razão de 57,1% de balanço hídrico, classificado como muito 

crítico (Figura 7.151). Também seriam adicionados os valores de perdas estimadas por 

evaporação dos reservatórios, mas como os reservatórios são de pequeno porte, esse valor 

é negligenciável.  
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Figura 7.151 - Balanço Hídrico 

 
 

É importante ressaltar que a geração de energia a partir de reservatórios sem 

regularização de vazão, como é o caso das PCH e CGH inventariadas, não é uma atividade 

de uso consuntivo, ou seja, não irá comprometer em termos quantitativos os outros usos da 

água com exceção dos trechos de vazão reduzida. 

 

7.3.1.1.4. Usos dos recursos hídricos por município  

A fim de analisar com maior detalhe os usos consuntivos, são apresentados a seguir 

os gráficos com os dados separados por municípios, por retirada, consumo e retorno, no ano 

de 2020. É visível que os municípios Braço do Trombudo, Laurentino, Ponte Alta do Norte, 

Salete e Trombudo Central apresentam os menores valores nas três vazões analisadas.  

Também possível ver que o município de Taió, apesar de não ser o mais populoso 

entre os analisados, é o terceiro ficando atrás de Otacílio Costa e Rio do Sul, é o que 

apresenta as maiores vazões totais nas 3 categorias analisadas. 
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Figura 7.152 - Vazões de retirada por município (2022) 

 
 

Figura 7.153 - Vazões de consumo por município (2022) 
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Figura 7.154 - Vazões de retorno por município (2022) 

 
 

Para complementar a análise, as figuras a seguir apresentam os dados de uso dos 

recursos hídricos separados por tipos de uso – Humano Urbano, Humano Rural, Industrial, 

Mineração, Termoelétricas, Dessentação Animal e Irrigação. 

 

Figura 7.155 - Cenário de uso de recursos hídricos por município para o uso Humano Urbano no ano 
de 2022 
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Figura 7.156 Cenário de uso dos recursos hídricos por município para uso Humano Rural no ano de 
2022 

 
 

Figura 7.157 - Cenário de usos dos recursos hídricos por município para uso Industrial no ano de 
2022 
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Figura 7.158 - Cenário de uso dos recursos hídricos por município para Mineração no ano de 2022 

 
 

Figura 7.159 - Cenário de uso dos recursos hídricos por município para a Dessedentação Animal 
(Consumo Animal) no ano de 2022 
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Figura 7.160 - Cenário de uso dos recursos hídricos por município para a Agricultura Irrigada no ano 
de 2022 

 
 

É possível perceber que o maior uso dos recursos hídricos, tanto para retirada, 

consumo e retorno, é para o uso Humano Urbano na cidade de Rio do Sul, isso se deve ao 

grande número de habitantes no município, 72.006 habitantes segundo dados do IBGE 

(2020). O uso urbano se sobressai ao uso rural. Também é possível estabelecer os polos 

industriais da bacia pelo seu uso hídrico para esse setor, os municípios de Otacílio Costa, Rio 

do Sul e Taió, apresentaram os maiores valores dentre as cidades estudadas.  

Pouso Redondo se coloca como a principal usuário de recursos hídricos para a 

mineração, indicando uma especialização da cidade para essa atividade e destacando-se dos 

outros municípios estudados nesse quesito. 

Os municípios de Taió, Pouso Redondo, Rio do Campo e Rio do Oeste, são cidades 

com grande atividade ligada ao campo, tanto na agricultura quanto na criação de animais. O 

uso dos recursos hídricos para essas atividades foram os maiores dentre as cidades 

estudadas, com uma menção para Mirim Doce, que também apresentou um alto uso para 

Agricultura Irrigada. 

A Geração Termoelétrica não teve nenhum consumo de vazão em qualquer das 

cidades estudadas. 

 

7.3.1.2. Pontos de Captação 

Foram identificados 39 pontos de captação de água na bacia do rio Itajaí do Oeste. O 

Quadro 7.13 mostra as informações sobre os pontos. 
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Quadro 7.13 - Pontos de captação na bacia do rio Itajaí do Oeste 

Tipo Sistema Município 

poço profundo Abastecimento Público Laurentino 

rio ou curso 
d'água 

Abastecimento Público Agrolândia 

rio ou curso 
d'água 

Abastecimento Público Mirim Doce 

açude Criação Animal Pouso Redondo 

nascente Criação Animal Agronômica 

nascente Criação Animal Laurentino 

nascente Criação Animal Pouso Redondo 

nascente Criação Animal Rio do Oeste 

poço profundo Criação Animal Laurentino 

poço profundo Criação Animal Mirim Doce 

poço profundo Criação Animal Pouso Redondo 

poço profundo Criação Animal Rio do Oeste 

poço profundo Criação Animal Taió 

poço profundo Criação Animal Trombudo Central 

lago natural ou 
lagoa 

Industrial Rio do Sul 

nascente Industrial Rio do Sul 

poço profundo Industrial Agronômica 

poço profundo Industrial Laurentino 

poço profundo Industrial Pouso Redondo 

poço profundo Industrial Pouso Redondo 

poço profundo Industrial Rio do Oeste 

poço profundo Industrial Trombudo Central 

rio ou curso 
d'água 

Industrial Pouso Redondo 

rio ou curso 
d'água 

Industrial Rio do Sul 

lago natural ou 
lagoa 

Irrigação Rio do Oeste 

nascente Irrigação Pouso Redondo 

poço profundo Irrigação Laurentino 

poço profundo Irrigação Pouso Redondo 

poço profundo Irrigação Rio do Oeste 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 376 

 

Tipo Sistema Município 

rio ou curso 
d'água 

Irrigação Mirim Doce 

rio ou curso 
d'água 

Irrigação Pouso Redondo 

rio ou curso 
d'água 

Irrigação Rio do Oeste 

rio ou curso 
d'água 

Irrigação Taió 

nascente Outros Usos Pouso Redondo 

poço profundo Outros Usos Pouso Redondo 

poço profundo Outros Usos Salete 

poço profundo Outros Usos Trombudo Central 

poço raso Outros Usos Rio do Campo 

poço raso Outros Usos Trombudo Central 

 

O mapa da página 377 apresenta uma visão especializada dos pontos de captação 

em relação às microbacias, os empreendimentos e o rio Itajaí do Oeste. 

  



Aproveitamentos hidrelétricos
Barragem Oeste
Sedes municipais
Rio Itajaí do Oeste
Hidrografia
Bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste
Limites municipais

Pontos de captação de água
Abastecimento público

Criação animal

Industrial

Irrigação

Outros usos

Legenda

Escala 1:400000
Projeção Universal Transversa de Mercator

Datum SIRGAS 2000 - Zona 22S

RIO ITAJAÍ DO OESTE
AVALIAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA

Pontos de Captação de Água

Rio
 It

aj
aí

-A
çu

Fonte de dados: Bacia Hidrográfica (EPAGRI);
Hidrografia (ANA); Limite Municipal (IBGE); Pontos

de captação (SDE/SC)
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7.3.2. Qualidade da água 

A construção de barramentos e a formação de reservatórios provocam modificações 

nas características físicas dos cursos d’água, o que reflete nas características químicas e 

bióticas. Portanto, estudos de impactos que um reservatório poderá causar no meio ambiente 

são indispensáveis antes de sua implementação (ESTEVES, 1998).  

A qualidade da água armazenada num reservatório depende das condições de 

circulação física da massa de água, do aporte de nutrientes e contaminantes, e das condições 

climáticas da região onde ele se localiza. Estes fatores podem levar à criação de condições 

eutróficas no reservatório, o que coloca em risco a manutenção da vida aquática e o uso deste 

recurso para o abastecimento humano (DIAS et al, 2007). 

Dessa forma, com o objetivo de avaliar a qualidade da água do trecho analisado do rio 

Itajaí do Oeste e inferir possíveis impactos que a instalação dos aproveitamentos podem 

causar, foram reunidos e analisados dados de monitoramento de qualidade da água na região 

de cada empreendimento em análise.  

A finalidade de realizar o levantamento de dados de qualidade da água da região é 

verificar se há tendências evolutivas e variações espaciais, além de estimar as cargas de 

alguns constituintes mais relevantes, as quais auxiliarão nos cálculos de estimativa de cargas 

a serem inseridos no modelo de qualidade de água, que tem o objetivo de avaliar os impactos 

dos aproveitamentos propostos. 

7.3.2.1. Amostragens de Qualidade da Água 

7.3.2.1.1. CGH Rio Verde 

Para a análise de qualidade da água da CGH Rio Verde, foram coletadas amostras 

em dois pontos. O Ponto 01 situa-se na área do lago (reservatório) com altitude de 552 metros, 

sendo uma área de remanso. O Ponto 02 se localiza a jusante do empreendimento, em uma 

altitude de 514 metros, em área de pouca corredeira com vegetação na margem direita, e 

instalação industrial na margem esquerda (Figura 7.161).  
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Figura 7.161 - Localização dos pontos de amostragem de qualidade da água da CGH Rio Verde. 

 

As campanhas de amostragens foram realizadas pela Consultoria Energética e 

Projetos Ambientais Nascente do Vale (CEPAN), empresa a qual forneceu os dados 

apresentados nesse tópico. As campanhas ocorreram nos dias 31/08/2017, 19/03/2018, 

09/08/2018, 13/02/2019, 18/07/2019, 30/01/2020, 07/05/2020 e 02/03/2021, onde 14 

parâmetros foram analisados. Os resultados são apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 7.38 – Resultados dos parâmetros de qualidade da água da PCH Rio Verde. 

Parâmetro 
CONAMA 

357 

Ago/17 Mar/18 Ago/18 Fev/19 Jul/19 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 7,56 7,88 9,76 7,48 8,97 7,19 8,4 7,86 10,1 9,44 

pH 6 > 9 6,89 7,13 7,35 7,13 7,6 7,54 7,19 6,58 7,15 7,36 

Temperatura 

ambiente 
 

20,5° 20,3° 36,4° 32,7° 21,6° 19,0° 21,4° 21,4° 24,8° 19,5° 

Temperatura da água 40º- 18,9° 19,3° 26,4° 25,2° 16,0° 16,1° 24,0° 24,1° 14,0° 13,3° 

Clorofila a  ≤ 30 μg/L 
Não 

Reativo 

Não 

Reativo 

< 4,7 < 4,7 < 4,7 < 4,7 < 4,7 < 4,7 < 4,7 < 4,7 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 

NMP/100mL 

110 790 1700 9200 330 16000 130 16000 230 1700 

Coliformes totais - 1300 16000 3500 9200 330 16000 1300 16000 330 2200 

DBO ≤ 5 mg/L < 2,79 6,25 <2,79 < 2,79 < 2,79 < 2,79 < 2,79 3,58 < 2,79 < 2,79 

DQO - < 10 14 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 20 < 50 < 50 

Fósforo Total - < 0,02 < 0,02 0,09 0,06 < 0,02 < 0,02 0,117 0,077 0,086 0,111 

Nitrato ≤ 10 mg/L 1,3 2 1,4 1,3 < 1,1 < 1,1 0,2 0,41 < 0,20 < 0,20 

Nitrogênio 

Amoniacal 

Max. 3,7 pH 

<= 7,5 

0,47 0,48 0,21 0,24 < 0,10 0,15 0,21 0,22 0,11 0,12 

Nitrogênio total  0,7 1 < 0,70 < 0,70 < 0,70 < 0,70 1,1 1,3 < 0,70 < 0,70 

Sólidos 

sedimentáveis 
 

< 0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 

Sólidos totais  < 35 < 35 80 100 50 50 70 < 35 < 35 40 

Turbidez ≤ 100 NTU 7,3 10,1 7,7 12,6 5,3 8,6 11,9 12,5 5,4 12,2 
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Tabela 7.39 - Resultados dos parâmetros de qualidade da água da PCH Rio Verde nas campanhas dos anos de 2020 e 2021. 

Parâmetro CONAMA 357 
Jan/20 Mai/20 Mar/21 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 7,2 6,88 8,4 8,6 8,1 8,2 

pH 6 > 9 6,93 7,16 7,56 7,53 6,85 6,74 

Temperatura ambiente  28,3° 25,4° 19,8° 26,8° 25,8° 28,6° 

Temperatura da água 40º- 25,0° 23,3° 17,4° 17,5° 22,0° 22,2° 

Clorofila a  ≤ 30 μg/L < 4,7 < 4,7 < 4,7 < 4,7 < 4,7 < 4,7 

Coliformes termotolerantes 
≤ 1000 

NMP/100mL 

7900 35000 7900 1700 13000 13000 

Coliformes totais - 13000 92000 7900 7900 1600000 54000 

DBO ≤ 5 mg/L < 2,79 4,98 < 2,79 4,98 < 2,79 < 2,79 

DQO - < 50 50 < 50 50 < 50 < 50 

Fósforo Total - < 0,013 < 0,013 0,334 0,369 0,042 0,025 

Nitrato ≤ 10 mg/L 1,02 1,56 0,29 0,2 1,3 1,5 

Nitrogênio Amoniacal Max. 3,7 pH <= 7,5 1,55 1,3 0,17 0,12 0,73 0,52 

Nitrogênio total  2,72 2,99 < 0,70 < 0,70 2,05 1,83 

Sólidos sedimentáveis  0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 

Sólidos totais  155 140 83 63 92 88 

Turbidez ≤ 100 NTU 167 134 12 8 41,3 24,6 
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De acordo com a tabela apresentada acima, a maioria das concentrações dos 

parâmetros analisados se mantiveram de acordo com a legislação CONAMA 357. No entanto, 

o Fósforo total se apresentou acima do limite estabelecido nas campanhas dos meses de 

fevereiro e julho de 2019, como também na campanha de maio de 2020. Além do fósforo, os 

Coliforme Termotolerantes também se apresentaram acima do limite da legislação (<1000 

NMO em 100 mL) em todas as campanhas realizadas, exceto na primeira que ocorreu em 

agosto de 2017. Nas campanhas de agosto de 2018, fevereiro e julho de 2019 apenas o Ponto 

02, a jusante da usina, apresentou concentrações acima do permitido pela legislação (cerca 

de 16 vezes). Já, nas campanhas de janeiro, maio de 2020 e março de 2021, em ambos os 

pontos houve alterações significativas nesse parâmetro.  

É estimado que o fato dos parâmetros acima mencionados se apresentarem em altas 

concentrações ocorre devido a disposição de esgoto doméstico no rio, uma vez que há 

comunidades ribeirinhas. Também, outra suposição seria a poluição do rio por dejetos 

oriundos de criação animal, além do preparo do solo em atividades agrícolas.   

7.3.2.1.2. PCH Rudolf 

A análise de qualidade da água da PCH Rudolf foi realizada pela empresa Pronatur. 

Foram realizadas 18 campanhas nos arredores da PCH Rudolf que ocorreram em 04 pontos, 

nas seguintes datas: ago/2017, out/2017, jan/2018, abr/2018, ago/2018, nov/2018, mar/2019, 

mai/2019, ago/2019, nov/2019, mar/2020, mai/2020, set/2020, out/2020, fev/2021, mai/2021, 

ago/2021 e nov/2021.  

Os pontos de monitoramento de qualidade da água estão situados a montante do 

reservatório (P01), no reservatório (P03), no trecho de vazão reduzida (P02) e a jusante a 

casa de máquinas (P04) da PCH Rudolf. A Figura 7.162 ilustra a localização dos pontos de 

amostragem.  
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Figura 7.162 - Localização dos pontos de amostragem de qualidade da água da PCH Rudolf. 

 

Os resultados das campanhas de análise de qualidade da água são apresentados nas 

tabelas a seguir.  
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Tabela 7.40 - Resultados obtidos nas amostragens do Ponto 1 da PCH Rudolf. 
Parâmetro CONAMA 357 ago/17 out/17 jan/18 abr/18 ago/18 nov/18 mar/19 mai/19 ago/19 nov/19 

Oxigênio 

dissolvido 
≥ 5 8,9 8,8 5 6,8 7,2 6,8 8,3 7,7 9,6 6,6 

pH 6 > 9 7,29 7,52 7,35 7,5 7,3 7,4 7,46 6,91 7,44 6,33 

Temperatura 

da água 
- 15,65 20,6 23 22,8 21 23 23 20,1 14,6 22,2 

Acidez - 13,92 5,15 6,63 5,61 7,14 24,48 5,1 10,2 13,77 4,08 

Alcalinidade 

total 
- 30,85 21,22 16,94 22,34 25,02 41,55 16,66 37,6 33 22 

Alumínio - 0,77 1,72 0,7 <0,06 0,22 0,39 2,4501 <0,06 <0,06 0,447 

Bário ≤ 0,7 mg/L 0,036 0,034 < 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,041 <0,03 <0,03 <0,03 

Cádmio ≤ 0,001 mg/L < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Cálcio - 4,7 3,1 3 4,9 6,8 4,6 5,763 1 0,5 3,29 

Chumbo ≤ 0,01 mg/L < 0,01 <0,001 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cloreto ≤ 250 mg/L 6,08 7,1 2,3 10,2 9,6 1,9 4,85 1,49 93,58 2,2 

Clorofila a ≤ 30 μg/L < 3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 4 <3,0 

Cobre - <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 0,142 <0,008 0,015 0,066 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 

NMP/100mL 
210 330 4,5 240 170 230 130 220 9,3 430 

Coliformes 

totais 
- 920 700 7,8 540 240 450 350 790 79 920 

Condutividade - 64,69 43,92 44,06 54,94 77,88 56,41 43,38 66,5 76,48 52,76 

Cor aparente - 36,7 123 35,4 22,3 14,4 32,9 162 107 13,8 31,9 

Cor verdadeira ≤ 75 Pt/L 11,6 22,3 13,9 13,4 8,1 18,8 82 20,2 6,8 13,5 

DBO ≤ 5 mg/L < 4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 12,88 <4,0 

DQO - < 25 <25 35 <25,0 35 38 37 40 <25 <25 
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Parâmetro CONAMA 357 ago/17 out/17 jan/18 abr/18 ago/18 nov/18 mar/19 mai/19 ago/19 nov/19 

Dureza total - 16,04 7,92 11,28 16,11 23,66 15,84 19,18 3,99 9,05 13,8 

Fenol ≤ 0,003 mg/L < 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Ferro - 0,8 1,73 0,91 0,36 0,71 0,77 2,35 0,15 <0,06 1,177 

Fitoplâncton - 10 0 0 1 19 31 8 31 8,9 17,8 

Fluoreto ≤ 1,4 mg/L 0,27 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Fosfato - < 0,10 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Fósforo * < 0,03 <0,03 0,033 0,031 0,039 <0,03 <0,03 <0,03 0,069 <0,03 

Magnésio - 1,2 1,2 1,1 1,2 1,9 1,3 1,4 0,4 2,25 1,61 

Manganês ≤ 0,1 mg/L 0,035 0,043 0,029 <0,02 <0,02 0,026 0,055 <0,02 <0,02 <0,02 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,429 0,43 0,42 0,34 0,27 0,23 1,055 0,461 0,181 0,398 

Nitrito ≤ 10 mg/L < 0,10 0,06 <0,03 <0,03 <0,03 0,04 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Nitrogênio total ** < 1 <1 <1 <6 <6 <6 <6 6 <6 <6 

Óleos e graxas - < 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Óleos e graxas 

minerais 
- < 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Óleos e graxas 

vegetais e 

gorduras 

animais 

- < 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Ortofosfato - < 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Potássio - 1,738 2,791 1,433 2,946 1,746 1,566 2,086 0,123 0,467 2,016 

Prata ≤ 0,01 mg/L < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Sólidos 

Dissolvidos 

Totais 

≤ 500 mg/L 118,5 22,81 22,79 27,17 40,41 48,18 21,86 34 38 26 
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Parâmetro CONAMA 357 ago/17 out/17 jan/18 abr/18 ago/18 nov/18 mar/19 mai/19 ago/19 nov/19 

Sólidos 

suspensos 

totais 

- 39,5 37 <15 <15 <15 <15 54 32 <15 <15 

Sólidos totais - 158 296 94 32 50 60 78 66 44 32 

Sulfato ≤ 250 mg/L < 2 14 1,4 1 <1 2 <1 1,99 <1 3,08 

Sulfeto ≤ 0,002 mg/L < 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Turbidez ≤ 100 NTU 17,8 76,3 24,7 8,06 6,82 21 127 40,2 5,14 26,9 

Zinco ≤ 0,18 mg/L 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,06 <0,04 <0,04 <0,04 

Zoobentos - - - 0 25 1392 1022 250 123 3156 5221 

Zooplâncton - 11 0 0 3 0 0 3 60 60 720 

 
Tabela 7.41 - Resultados obtidos das campanhas realizadas em 2020 e 2021 no Ponto 1 da PCH Rudolf. 

Parâmetro CONAMA 357 mar/20 mai/20 set/20 out/20 fev/21 mai/21 ago/21 nov/21 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 8 7,9 8,4 4,59 5,65 6,93 7,7 7,32 

pH 6 > 9 6,87 7,03 7,66 7,24 7,61 7,26 7,54 7,3 

Temperatura da água - 21,2 15,6 20,7 22,9 25,8 19,6 17,9 20,7 

Acidez - 4,08 9,98 6,63 <6 <6 <6 <6 <5 

Alcalinidade total - 9,12 29,34 21,16 34,8 21,8 29,7 18,7 18,4 

Alumínio - 0,129 0,241 0,777 0,309 0,173 0,158 0,434 0,169 

Bário ≤ 0,7 mg/L <0,03 <0,03 <0,03 0,051 <0,051 <0,051 <0,051 < 0,051 

Cádmio ≤ 0,001 mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Cálcio - 1,78 3,08 2,83 7,662 3,501 5,694 4,738 3,512 

Chumbo ≤ 0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Cloreto ≤ 250 mg/L 2,17 2,89 2,89 <5 <5 <5 <5 <5,0 

Clorofila a ≤ 30 μg/L <3 <3 <3 <4,7 <4,7 <4,7 <4,7 <0,27 

Cobre - <0,008 <0,008 <0,08 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 < 0,015 
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Parâmetro CONAMA 357 mar/20 mai/20 set/20 out/20 fev/21 mai/21 ago/21 nov/21 

Coliformes termotolerantes ≤ 1000 NMP/100mL 540 110 240 400 3500 790 790 1700 

Coliformes totais - 3500 430 1600 2800 5400 790 1300 35000 

Condutividade - 47,21 64,8 61,9 87,3 52 26,9 70,6 31,6 

Cor aparente - 37 21,3 41,3 35 50 40 30 40 

Cor verdadeira ≤ 75 Pt/L 13,8 11,3 13,1 225 112 55 179 106 

DBO ≤ 5 mg/L <4,0 4,63 <4 <2,79 <2,79 <2,79 <2,79 <2,4 

DQO - <25 35 <25 <50 <50 <50 <50 <50 

Dureza total - 8,6 12,18 11,24 29,1 13,8236 21,799 18,563 13,253 

Fenol ≤ 0,003 mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 < 0,00005 

Ferro - 0,257 0,279 0,784 1,012 0,866 0,68 0,768 0,475 

Fitoplâncton - 75,6 106,7 6 55 156 55 44 66 

Fluoreto ≤ 1,4 mg/L <0,25 <0,25 <0,25 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,16 

Fosfato - <0,25 <0,25 <0,25 <0,05 0,13 0,21 0,18 13,253 

Fósforo * 0,085 0,086 <0,03 0,03 0,037 0,041 0,03 0,02 

Magnésio - 1,3 1,29 1,21 1,972 1,234 1,841 1,635 1,089 

Manganês ≤ 0,1 mg/L <0,02 <0,02 <0,02 0,088 0,063 0,036 0,097 0,031 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,273 0,262 0,33 1,07 0,67 0,6 1,05 0,91 

Nitrito ≤ 10 mg/L <0,03 <0,03 <0,03 0,034 0,035 0,017 0,04 0,043 

Nitrogênio total ** <6 <6 <6 1,65 1,03 0,81 1,5 <2,50 

Óleos e graxas - <10 <10 <10 <9,2 <9,2 <17,6 <17,6 <17,6 

Óleos e graxas minerais - <10 <10 <10 <9,2 <9,2 <17,6 17,6 <17,6 

Óleos e graxas vegetais e gorduras animais - <10 <10 <10 <9,2 <9,2 <17,6 17,6 <17,6 

Ortofosfato - <0,01 0,031 <0,01 0,08 0,04 0,07 0,06 0,03 

Potássio - 1,163 1,26 16,9 2,352 0,638 3,396 1,621 1,45 

Prata ≤ 0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 

Sólidos Dissolvidos Totais ≤ 500 mg/L 24 34 34 78 56 35 30 23,6 
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Parâmetro CONAMA 357 mar/20 mai/20 set/20 out/20 fev/21 mai/21 ago/21 nov/21 

Sólidos suspensos totais - 18 <15 <15 46 69 <43 <4, <43 

Sólidos totais - 42 36 42 124 125 <43 93 72 

Sulfato ≤ 250 mg/L 2,95 3,31 4,34 2,1 6,1 <5 <5 9,5 

Sulfeto ≤ 0,002 mg/L <0,002 <00002 <0,002 <0,002 <0,002 0,003 <0,083 0 

Turbidez ≤ 100 NTU 32,5 10,8 37,2 35,3 22,3 6,7 31,2 18,3 

Zinco ≤ 0,18 mg/L <0,04 <0,04 <0,04 <0,066 0,105 0,088 <0,066 0,083 

Zoobentos - 777 1411 1641 315   112 61 250 

Zooplâncton - 50 0 46 1000 1200 100 100 6250 

 

Tabela 7.42 - Resultados obtidos nas amostragens do Ponto 2 da PCH Rudolf. 
Parâmetro CONAMA 357 ago/17 out/17 jan/18 abr/18 ago/18 nov/18 mar/19 mai/19 ago/19 nov/19 

Oxigênio 

dissolvido 
≥ 5 9,2 8,4 7 6,8 7,5 7,2 8,3 8 8,6 5,2 

pH 6 > 9 7,58 7,39 7,39 7,6 7,6 7,6 7,47 7,41 7,35 6,39 

Temperatura 

da água 
- 15,6 20,6 23 24,4 21 23 23 20,1 14,9 24,2 

Acidez - 11,86 4,64 5,1 4,08 6,63 22,44 4,59 6,63 11,73 5,1 

Alcalinidade 

total 
- 23,88 19,79 17,33 19,37 23,25 40,78 16,66 32,8 30,4 22,4 

Alumínio - 0,57 1,75 0,43 <0,06 0,39 <0,06 2,364 0,32 <0,06 0,812 

Bário ≤ 0,7 mg/L 0,032 0,031 0,035 <0,03 <0,03 <0,03 0,04 <0,03 <0,03 0,048 

Cádmio ≤ 0,001 mg/L < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Cálcio - 3,7 3,5 3 3,7 5,4 4,2 3,765 6,6 0,5 3,75 

Chumbo ≤ 0,01 mg/L < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cloreto ≤ 250 mg/L 6,59 5 1,2 8,7 10,1 1,6 5,34 1,12 78,81 2,21 
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Parâmetro CONAMA 357 ago/17 out/17 jan/18 abr/18 ago/18 nov/18 mar/19 mai/19 ago/19 nov/19 

Clorofila a ≤ 30 μg/L < 3 <3 <3 9 <3 4 3 23 7 <3 

Cobre - < 0,008 0,026 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 0,103 0,017 0,008 0,075 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 

NMP/100mL 
390 430 7,8 490 170 230 130 230 14 790 

Coliformes 

totais 
- 920 790 13 1300 240 580 240 840 130 1300 

Condutividade - 55,48 44,1 43,87 46,97 61,7 40,02 43,37 58,01 70,92 54,78 

Cor aparente - 38,7 100 31,3 23,4 19 33,2 204 78 12,7 38,7 

Cor verdadeira ≤ 75 Pt/L 12,7 22,1 12,2 12,8 11,1 18 152 13,6 7,4 16,8 

DBO ≤ 5 mg/L < 4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 

DQO - < 25 <25 <25 <25 35 <25 51 41 <25 <25 

Dureza total - 12,99 13,51 10,99 13,08 19,05 15,84 13,68 20,62 1,41 15,14 

Fenol ≤ 0,003 mg/L < 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Ferro - 0,68 1,54 0,62 0,46 0,99 0,77 2,33 0,59 <0,06 2,494 

Fitoplâncton - 54 0 2 5 3714 39 18 333,2 35,5 35,6 

Fluoreto ≤ 1,4 mg/L < 0,10 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Fosfato - < 0,10 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Fósforo * < 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Magnésio - 1,1 1,4 1 1,1 1,6 1,3 1,2 1,2 <0,1 1,83 

Manganês ≤ 0,1 mg/L 0,036 0,071 0,028 0,024 0,049 0,026 0,065 <0,02 <0,02 0,093 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,474 0,36 0,3 0,34 0,32 0,32 0,736 0,395 0,158 0,386 

Nitrito ≤ 10 mg/L < 0,10 0,05 <0,03 <0,03 0,03 0,04 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Nitrogênio total ** < 1 <1 <1 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 

Óleos e graxas - < 10 < 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Óleos e graxas 

minerais 
- < 10 < 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
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Parâmetro CONAMA 357 ago/17 out/17 jan/18 abr/18 ago/18 nov/18 mar/19 mai/19 ago/19 nov/19 

Óleos e graxas 

vegetais e 

gorduras 

animais 

- < 10 < 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Ortofosfato - < 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Potássio - 1,696 3,276 1,3 1,401 1,567 1,566 1,83 1,721 0,231 2,124 

Prata ≤ 0,01 mg/L < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Sólidos 

Dissolvidos 

Totais 

≤ 500 mg/L 73,5 22,4 23,18 23,52 31,28 37,69 19,22 30 38 24 

Sólidos 

suspensos 

totais 

- 26,5 28 <15 <15 <15 17 51 22 <15 <15 

Sólidos totais - 100 106 88 30 42 56 108 52 46 46 

Sulfato ≤ 250 mg/L < 2,0 12 1,5 <1,0 1 1,8 <1,0 1,4 <1 2,95 

Sulfeto ≤ 0,002 mg/L < 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,02 <0,002 

Turbidez ≤ 100 NTU 17,2 65,1 16,5 11,4 16,1 31,4 179 24 7,84 29,4 

Zinco ≤ 0,18 mg/L < 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,06 <0,04 <0,04 

Zoobentos - - - 0 75 1639 88 1324 124 916 881 

Zooplâncton - 4 0 6 10 12 0 0 60 470 60 

 

Tabela 7.43 - Resultados obtidos das campanhas realizadas em 2020 e 2021 no Ponto 2 da PCH Rudolf. 
Parâmetro CONAMA 357 mar/20 mai/20 set/20 out/20 fev/21 mai/21 ago/21 nov/21 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 6,6 7,1 8,9 4,7 5,6 6,53 7,29 7,25 

pH 6 > 9 6,78 7 7,77 7,32 7,61 7,2 7,12 7,27 

Temperatura da água - 21,9 16,8 21,5 23,2 25,2 18,8 17,5 21,3 
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Parâmetro CONAMA 357 mar/20 mai/20 set/20 out/20 fev/21 mai/21 ago/21 nov/21 

Acidez - 3,57 4,99 6,12 <6 <6 <6 <6 <5 

Alcalinidade total - 8,84 31,34 19,56 27,1 20,8 29,9 19,2 17,7 

Alumínio - 0,13 0,245 0,659 0,53 0,172 0,146 0,522 0,226 

Bário ≤ 0,7 mg/L <0,03 <0,03 <0,03 0,062 <0,051 <0,051 0,055 < 0,051 

Cádmio ≤ 0,001 mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 

Cálcio - 2,39 3,16 2,1 5,814 3,721 5,789 5,192 3,413 

Chumbo ≤ 0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 

Cloreto ≤ 250 mg/L 2,66 2,9 2,28 <5 <5 <5 <5,0 <5,0 

Clorofila a ≤ 30 μg/L <3 <3 <3 <4,7 <4,7 <4,7 <4,7 <0,27 

Cobre - <0,008 <0,008 <0,008 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 < 0,015 

Coliformes termotolerantes ≤ 1000 NMP/100mL 220 23 540 170 790 230 9200 2000 

Coliformes totais - 490 240 1100 790 5400 790 9200 160000 

Condutividade - 45,71 64,57 56,29 86,7 53 25,5 58 31,7 

Cor aparente - 34,8 18,4 38,4 35 50 25 30 75 

Cor verdadeira ≤ 75 Pt/L 17,2 10,8 13,7 154 108 48 260 144 

DBO ≤ 5 mg/L <4 <4 <4 <2,79 <2,79 <2,79 <2,79 <2,40 

DQO - 25 <25 <25 <50 <50 <50 <50 <50 

Dureza total - 9,88 12,51 7,84 22 14,83 21,501 20,504 12,998 

Fenol ≤ 0,003 mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 < 0,00005 

Ferro - 0,422 0,199 0,982 0,606 0,913 0,585 2,286 0,595 

Fitoplâncton - 84,4 17,8 37 559 110 66 89 110 

Fluoreto ≤ 1,4 mg/L <0,25 <0,25 <0,25 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,16 

Fosfato - <0,25 <0,25 <0,25 <0,05 <0,11 0,12 0,38 0,17 

Fósforo * 0,092 0,077 <0,03 0,057 0,029 0,039 0,046 0,027 

Magnésio - 1,12 1,33 0,75 1,63 1,345 1,711 1,831 1,087 

Manganês ≤ 0,1 mg/L <0,02 <0,02 <0,02 0,208 0,054 0,045 0,087 0,061 
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Parâmetro CONAMA 357 mar/20 mai/20 set/20 out/20 fev/21 mai/21 ago/21 nov/21 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,264 0,248 0,239 0,68 0,56 0,32 1,67 0,68 

Nitrito ≤ 10 mg/L <0,03 <0,03 <0,03 0,049 0,034 0,16 0,06 0,035 

Nitrogênio total ** <6 <6 <6 1,52 0,88 <0,7 2,36 2,5 

Óleos e graxas - <10 <10 <10 9,7 <9,2 <17,6 <17,6 <17,6 

Óleos e graxas minerais - <10 <10 <10 <9,2 <9,2 <17,6 <17,6 <17,6 

Óleos e graxas vegetais e gorduras animais - <10 <10 <10 <9,2 <9,2 <17,6 <17,6 <17,6 

Ortofosfato - <0,01 0,027 <0,01 0,19 <0,01 0,04 0,12 0,06 

Potássio - 1,292 1,299 1,304 1,742 <0,05 1,246 2,268 1,408 

Prata ≤ 0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Sólidos Dissolvidos Totais ≤ 500 mg/L 22 32 30 52 26 33,3 32,9 22,6 

Sólidos suspensos totais - <15 <15 <15 132 32 <43 <43 <43 

Sólidos totais - 26 38 40 184 58 <43 120 73 

Sulfato ≤ 250 mg/L 2,94 3,23 2,87 2,3 6,4 <5 11,34 11,6 

Sulfeto ≤ 0,002 mg/L <0,002 <0,002 <0,002 0,156 <0,002 0,005 <0,083 <0,100 

Turbidez ≤ 100 NTU 29,1 8,45 39,7 29,7 24,5 6,4 51,6 26,5 

Zinco ≤ 0,18 mg/L <0,04 <0,04 <0,04 <0,066 0,103 <0,066 0,159 0,091 

Zoobentos - 1744 1692 1976 186   123 70 103 

Zooplâncton - 30 37 21 200 400 <1 100 12500 

 

Tabela 7.44 - Resultados obtidos nas amostragens do Ponto 3 da PCH Rudolf. 
Parâmetro CONAMA 357 Ago/17 Out/17 Jan/18 Abr/18 Ago/18 Nov/18 Mar/19 Mai/19 Ago/19 Nov/19 

Oxigênio 

dissolvido 
≥ 5 9,7 8,9 7,3 6,8 7,5 7,5 8,8 6,9 10 5,2 

pH 6 > 9 7,74 7,54 7,35 7,5 7,8 7,8 7,49 7,29 7,43 6,37 
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Parâmetro CONAMA 357 Ago/17 Out/17 Jan/18 Abr/18 Ago/18 Nov/18 Mar/19 Mai/19 Ago/19 Nov/19 

Temperatura 

da água 
- 15,59 20,6 23 24,5 21 23 23 20,4 15,4 23,4 

Acidez - 14,43 3,61 5,61 7,14 6,12 29,58 7,14 10,71 11,22 46,93 

Alcalinidade 

total 
- 25,07 20,2 16,74 21,15 21,67 43,73 12,15 31,6 29 14,4 

Alumínio - 0,33 1,26 0,52 <0,06 0,13 0,53 2,7152 0,51 <0,06 0,63 

Bário ≤ 0,7 mg/L < 0,03 0,039 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,042 <0,03 <0,03 <0,03 

Cádmio ≤ 0,001 mg/L < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Cálcio - < 0,4 3 3 0,4 4,8 2 5,388 5,8 0,64 2,93 

Chumbo ≤ 0,01 mg/L < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Cloreto ≤ 250 mg/L 7,1 6,6 <1 7,1 8,6 1,9 4,85 1,28 88,66 2,19 

Clorofila a ≤ 30 μg/L < 3 <3 <3 <3 123 <3 3 <3 <3 <3 

Cobre - < 0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 0,116 <0,008 <0,008 0,119 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 

NMP/100mL 
430 630 920 540 210 310 2400 310 17 240 

Coliformes 

totais 
- 1100 940 1600 1600 350 630 5400 790 130 430 

Condutividade - 56,29 43,04 42,32 47,21 63,48 42,79 42,15 55,43 72,76 49,06 

Cor aparente - 36,3 95 31,8 21,5 11,9 36,2 190 93 12,6 30 

Cor verdadeira ≤ 75 Pt/L 13,5 19,4 13,9 13 7,7 19,2 32 19,1 8,2 17,7 

DBO ≤ 5 mg/L < 4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 

DQO - < 25 <25 <25 <25 33 76 56 44 <25 <25 

Dureza total - < 0,50 11,14 11,08 4,92 17,16 8,18 22,62 19,26 1,89 11,26 

Fenol ≤ 0,003 mg/L < 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Ferro - 0,55 1,7 0,76 0,13 0,55 1,01 2,64 0,94 <0,06 1,279 

Fitoplâncton - 4 0 18 12 2413 4 0 217,8 48,8 8,9 
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Parâmetro CONAMA 357 Ago/17 Out/17 Jan/18 Abr/18 Ago/18 Nov/18 Mar/19 Mai/19 Ago/19 Nov/19 

Fluoreto ≤ 1,4 mg/L < 0,10 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Fosfato - < 0,10 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Fósforo * < 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,034 0,031 0,137 <0,03 <0,03 <0,03 

Magnésio - 1,1 1,1 1 1,1 1,5 0,9 2,6 1,4 <0,1 1,45 

Manganês ≤ 0,1 mg/L < 0,02 0,037 0,024 <0,02 <0,02 0,057 0,079 0,02 <0,02 0,031 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,497 0,23 0,28 0,32 0,2 0,34 0,678 0,337 0,181 0,384 

Nitrito ≤ 10 mg/L < 0,10 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Nitrogênio total ** < 1 <1 <1 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 

Óleos e graxas - < 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Óleos e graxas 

minerais 
- < 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Óleos e graxas 

vegetais e 

gorduras 

animais 

- < 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Ortofosfato - < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 

Potássio - 1,568 2,181 1,407 1,05 1,251 <0,008 2,599 1,976 0,097 1,87 

Prata ≤ 0,01 mg/L < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Sólidos 

Dissolvidos 

Totais 

≤ 500 mg/L 71 21,69 21,6 23,75 32 40,78 20,86 28 36 22 

Sólidos 

suspensos 

totais 

- 17 23 <15 <15 <15 18 53 24 <15 <15 

Sólidos totais - 88 242 76 40 40 60 76 54 44 36 

Sulfato ≤ 250 mg/L < 2 2 <1 1 <1 3,4 <1 2,21 <1 2,88 
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Parâmetro CONAMA 357 Ago/17 Out/17 Jan/18 Abr/18 Ago/18 Nov/18 Mar/19 Mai/19 Ago/19 Nov/19 

Sulfeto ≤ 0,002 mg/L < 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,02 <0,02 

Turbidez ≤ 100 NTU 17,7 56,9 20,6 11,1 6,33 27,2 182 39,2 4,98 33,8 

Zinco ≤ 0,18 mg/L 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,07 <0,04 0,048 

Zoobentos - - - 0 0 970 317 424 423 1658 916 

Zooplâncton - 7 0 6 20 13 0 0 24 160 40 

 

Tabela 7.45 - Resultados obtidos das campanhas realizadas em 2020 e 2021 no Ponto 3 da PCH Rudolf. 
Parâmetro CONAMA 357 Mar/20 Mai/20 Set/20 Out/20 Fev/21 Mai/21 Ago/21 Nov/21 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 8,5 7,4 8,5 4,99 5,06 7,66 8,1 7,39 

pH 6 > 9 6,98 7,03 8,1 7,84 7,6 7,67 7,64 7,25 

Temperatura da água - 21,6 14 21,9 26 24,9 19,8 17,2 21,3 

Acidez - 4,59 19,96 5,1 <6 <6 <6 <6,0 <5,0 

Alcalinidade total - 9,21 29,14 19,96 27,2 20,7 29,4 18,9 18,3 

Alumínio - 0,332 0,407 0,615 0,165 0,167 0,12 0,358 0,171 

Bário ≤ 0,7 mg/L <0,03 <0,03 <0,03 <0,051 <0,051 <0,051 <0,051 < 0,051 

Cádmio ≤ 0,001 mg/L <0,001 <0,01 <0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 

Cálcio - 0,5 2,73 2,3 5,584 3,499 5,741 4,577 3,463 

Chumbo ≤ 0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Cloreto ≤ 250 mg/L 2,17 2,89 2,34 <5 <5 <5 <5,0 <5,0 

Clorofila a ≤ 30 μg/L <3 <3 <3 <4,7 <4,7 <4,7 <4,7 <0,27 

Cobre - <0,008 <0,008 <0,008 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 < 0,015 

Coliformes termotolerantes ≤ 1000 NMP/100mL 330 33 170 20 1700 940 1700 7900 
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Parâmetro CONAMA 357 Mar/20 Mai/20 Set/20 Out/20 Fev/21 Mai/21 Ago/21 Nov/21 

Coliformes totais - 1100 130 920 230 5400 940 1700 2400000 

Condutividade - 44,46 60,89 54,77 83,5 51 25,5 66,1 31,6 

Cor aparente - 32,9 17,6 32,6 25 50 <5 25 60 

Cor verdadeira ≤ 75 Pt/L 14 10,8 12,9 116 106 49 160 104 

DBO ≤ 5 mg/L <4 4,54 <4 <2,79 <2,79 <2,79 <2,79 <2,4 

DQO - <25 26 <25 <50 <50 <50 <50 <50 

Dureza total - 3,87 11,4 8,55 24,5 13,8557 21,484 18,215 13,428 

Fenol ≤ 0,003 mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,00005 <0,00005 <0,00005 < 0,00005 < 0,00005 

Ferro - 1,044 0,177 0,802 0,709 0,841 0,541 1,154 0,456 

Fitoplâncton - 355,5 26,7 10 66 66 44 111 89 

Fluoreto ≤ 1,4 mg/L <0,25 <0,25 <0,25 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,16 

Fosfato - <0,25 <0,25 <0,25 <0,05 <0,11 <0,11 <0,11 0,2 

Fósforo * 0,095 0,088 <0,03 0,021 0,028 0,045 0,025 0,02 

Magnésio - 0,76 1,32 0,81 1,585 1,243 1,736 1,648 1,161 

Manganês ≤ 0,1 mg/L <0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,048 0,021 0,031 0,021 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,219 0,258 0,264 0,5 0,79 <0,32 1,13 0,46 

Nitrito ≤ 10 mg/L <0,03 <0,03 <0,03 0,02 0,031 0,014<0,7 0,032 0,028 

Nitrogênio total ** <6 <6 <6 0,79 1,1 <0,7 1,5 <2,50 

Óleos e graxas - <10 <10 <10 <9,2 <9,2 <17,6 <17,6 <17,6 

Óleos e graxas minerais - <10 <10 <10 <9,2 <9,2 <17,6 <17,6 <17,6 

Óleos e graxas vegetais e gorduras animais - <10 <10 <10 <9,2 <9,2 <17,6 <17,6 <17,6 

Ortofosfato - <0,01 0,031 <0,01 0,07 0,03 0,03 0,03 0,06 

Potássio - 2,589 1,321 1,297 2,035 1,809 1,312 1,154 1,403 

Prata ≤ 0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Parâmetro CONAMA 357 Mar/20 Mai/20 Set/20 Out/20 Fev/21 Mai/21 Ago/21 Nov/21 

Sólidos Dissolvidos Totais ≤ 500 mg/L 22 34 30 62 <24 33,3 29,2 23,7 

Sólidos suspensos totais - 20 <15 <15 208 <18 <43 <43 <43 

Sólidos totais - 42 36 38 270 <35 77 70 77 

Sulfato ≤ 250 mg/L 2,87 3,28 2,93 <1,8 6,4 <5 <5,00 10,1 

Sulfeto ≤ 0,002 mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,083 <0,100 

Turbidez ≤ 100 NTU 26,5 9,37 32,9 14,2 21,4 4,6 27,7 16,6 

Zinco ≤ 0,18 mg/L <0,04 <0,04 <0,04 0,088 0,105 <0,066 <0,066 0,087 

Zoobentos - 1411 1899 260 504   156 131 191 

Zooplâncton - 40 12 59 200 200 <1 50 6250 

 

Tabela 7.46 - Resultados obtidos nas amostragens do Ponto 4 da PCH Rudolf. 
Parâmetro CONAMA 357 Ago/17 Out/17 Jan/18 Abr/18 Ago/18 Nov/18 Mar/19 Mai/19 Ago/19 Nov/19 

Oxigênio 

dissolvido 
≥ 5 9,7 8,4 6,5 6,8 7,3 7,2 8,1 6,1 8,4 5,4 

pH 6 > 9 7,61 7,51 6,52 7,4 7,5 7,3 7,3 7,25 7,65 6,36 

Temperatura 

da água 
- 15,63 20,6 23 22 21 23 23 20,4 14,9 24,9 

Acidez - 15,46 4,64 5,61 6,12 7,14 20,4 6,12 12,24 12,24 4,08 

Alcalinidade 

total 
- 22,29 19,58 16,16 20,56 25,22 38,22 16,46 35,4 28,4 17,8 

Alumínio - 0,54 1 0,79 <0,06 0,51 0,43 2,3702 1,12 <0,06 0,705 

Bário ≤ 0,7 mg/L 0,03 0,044 0,031 <0,03 <0,03 <0,03 0,038 0,031 <0,03 <0,03 

Cádmio ≤ 0,001 mg/L < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Cálcio - 3,9 3 3,3 4,4 5,7 2,3 3,345 6,4 0,61 3 

Chumbo ≤ 0,01 mg/L < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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Parâmetro CONAMA 357 Ago/17 Out/17 Jan/18 Abr/18 Ago/18 Nov/18 Mar/19 Mai/19 Ago/19 Nov/19 

Cloreto ≤ 250 mg/L 7,12 7,1 1 8,2 8,6 1,7 4,37 4,73 73,88 2,35 

Clorofila a ≤ 30 μg/L < 3 <3 <3 <3 149 <3 <3 <3 <3 <3 

Cobre - < 0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 0,084 0,022 <0,008 0,118 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 

NMP/100mL 
920 840 350 700 280 340 790 330 27 430 

Coliformes 

totais 
- 1600 1100 920 2400 540 840 2400 940 170 940 

Condutividade - 56,45 43,09 42,16 47,31 62,36 37,7 40,8 76,35 70,92 48,46 

Cor aparente - 39,9 76 31,6 20,4 12,4 35,4 277 143 12,5 32,3 

Cor verdadeira ≤ 75 Pt/L 12,4 19,8 14,8 12,2 7,7 21,3 199 20,9 9,5 19 

DBO ≤ 5 mg/L < 4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 4,63 <4 <4 

DQO - < 25 <25 <25 <25 30 32 68 58 <25 <25 

Dureza total - 13,49 10,98 11,93 14,72 20 8,64 13,15 21,69 1,62 11,86 

Fenol ≤ 0,003 mg/L < 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Ferro - 0,71 1,18 0,99 0,43 0,75 0,89 2,45 1,75 <0,06 2,778 

Fitoplâncton - 7 0 3 0 1483 30 3 106,6 8,8 8,9 

Fluoreto ≤ 1,4 mg/L < 0,10 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Fosfato - < 0,10 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Fósforo * < 0,03 <0,03 <0,03 0,039 0,035 0,036 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Magnésio - 1,1 1 1,1 1 1,7 0,9 1,4 1,6 <0,1 1,58 

Manganês ≤ 0,1 mg/L 0,034 0,038 0,045 <0,02 0,044 <0,02 0,071 0,066 <0,02 0,029 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,339 0,27 0,27 0,38 0,27 0,33 0,745 0,481 0,136 0,382 

Nitrito ≤ 10 mg/L < 0,10 0,04 <0,03 <0,03 <0,03 0,04 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Nitrogênio total ** < 1 <1 <1 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 

Óleos e graxas - < 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
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Parâmetro CONAMA 357 Ago/17 Out/17 Jan/18 Abr/18 Ago/18 Nov/18 Mar/19 Mai/19 Ago/19 Nov/19 

Óleos e graxas 

minerais 
- < 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Óleos e graxas 

vegetais e 

gorduras 

animais 

- < 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Ortofosfato - < 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Potássio - < 0,008 1,982 1,643 1,728 1,501 1,187 1,717 2,516 0,119 1,88 

Prata ≤ 0,01 mg/L < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Sólidos 

Dissolvidos 

Totais 

≤ 500 mg/L 62 21,54 21,82 23,79 31,2 35,95 20,52 38 36 22 

Sólidos 

suspensos 

totais 

- 30 21 <15 <15 <15 16 102 66 <15 <15 

Sólidos totais - 92 110 76 36 38 54 124 104 38 34 

Sulfato ≤ 250 mg/L 2 9 <1 <1 <1 2,1 <1 2,64 1 3,16 

Sulfeto ≤ 0,002 mg/L < 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,02 <0,002 <0,002 

Turbidez ≤ 100 NTU 26,7 46,2 21,7 8,91 6,23 18,6 298 122 4,53 28 

Zinco ≤ 0,18 mg/L < 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,08 <0,04 <0,04 

Zoobentos - - - 0 200 1217 0 389 213 5892 2665 

Zooplâncton - 1 0 0 0 20 0 0 32 190 30 
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Tabela 7.47 - Resultados obtidos das campanhas realizadas em 2020 e 2021 no Ponto 4 da PCH Rudolf. 
Parâmetro CONAMA 357 Mar/20 Mai/20 Set/20 Out/20 Fev/21 Mai/21 Ago/21 Nov/21 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 7,8 8,5 8,7 5,65 5,59 7,71 7,9 6,83 

pH 6 > 9 6,93 7,16 7,59 7,56 7,47 7,35 7,56 7,34 

Temperatura da água - 21,6 15,5 21,8 26,1 24,9 20,7 16,4 21 

Acidez - 4,08 4,99 4,08 <6 <6 <6 <6,0 <5,0 

Alcalinidade total - 8,37 31,74 21,96 27,9 21,6 28,6 17,6 17 

Alumínio - 0,095 0,231 0,765 0,259 0,195 0,297 0,351 0,251 

Bário ≤ 0,7 mg/L <0,03 <0,03 <0,03 <0,051 <0,051 <0,051 < 0,051 < 0,051 

Cádmio ≤ 0,001 mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

Cálcio - 2,07 3,06 2,48 5,509 3,366 5,796 4,369 3,476 

Chumbo ≤ 0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 

Cloreto ≤ 250 mg/L 7,48 2,75 2,34 <5 <5 <5 <5,0 <5,0 

Clorofila a ≤ 30 μg/L <3 <3 <3 <4,7 <4,7 <4,7 <4,7 <0,27 

Cobre - <0,008 <0,008 <0,008 <0,015 <0,015 <0,015 < 0,015 < 0,015 

Coliformes termotolerantes ≤ 1000 NMP/100mL 940 170 430 790 490 2800 1300 7900 

Coliformes totais - 5400 540 2200 2400 2200 16000 3500 92000 

Condutividade - 43,52 63,2 56,12 94,1 196 26,1 70,2 60,5 

Cor aparente - 32,7 15,9 32,4 35 50 10 25 75 

Cor verdadeira ≤ 75 Pt/L 14 9,7 13,2 124 106 76 174 134 

DBO ≤ 5 mg/L <4 4,27 <4 <2,79 <2,79 <2,79 <2,79 <2,4 

DQO - <25 <25 <25 <50 <50 <50 <50 <50 

Dureza total - 11,97 12,11 9,39 22,1 13,3547 21,979 17,436 13,292 

Fenol ≤ 0,003 mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,00005 <0,00005 <0,00005 < 0,00005 < 0,00005 

Ferro - 0,238 0,18 0,833 1,226 0,78 0,775 1,242 0,53 

Fitoplâncton - 115,6 75,6 0 179 44 55 44 66 

Fluoreto ≤ 1,4 mg/L <0,25 <0,25 <0,25 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,16 
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Parâmetro CONAMA 357 Mar/20 Mai/20 Set/20 Out/20 Fev/21 Mai/21 Ago/21 Nov/21 

Fosfato - <0,25 <0,25 <0,25 <0,05 <0,11 0,22 0,16 0,11 

Fósforo * 0,089 <0,03 <0,03 0,047 0,029 0,045 0,025 0,019 

Magnésio - 1,96 1,29 0,92 1,63 1,202 1,823 1,585 1,128 

Manganês ≤ 0,1 mg/L <0,02 <0,002 <0,02 0,087 0,045 0,051 0,033 0,034 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,244 0,169 0,273 0,58 0,65 0,49 1,13 0,6 

Nitrito ≤ 10 mg/L 0,137 <0,03 <0,03 0,03 0,032 0,024 0,04 0,028 

Nitrogênio total ** <6 <6 <6 0,99 0,98 0,75 1,59 <2,50 

Óleos e graxas - <10 <10 <10 <9,2 <9,2 <17,6 <17,6 <17,6 

Óleos e graxas minerais - <10 <10 <10 <9,2 <9,2 <17,6 <17,6 <17,6 

Óleos e graxas vegetais e gorduras animais - <10 <10 <10 <9,2 <9,2 <17,6 <17,6 <17,6 

Ortofosfato - <0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 0,07 0,05 0,04 

Potássio - 1,425 1,131 1,31 1,728 1,886 1,376 1,242 1,397 

Prata ≤ 0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 

Sólidos Dissolvidos Totais ≤ 500 mg/L 22 34 30 42 48 34,5 27,8 23,1 

Sólidos suspensos totais - <15 <15 <15 66 26 <43 <43 <43 

Sólidos totais - 32 36 38 108 674 50 153 52 

Sulfato ≤ 250 mg/L 3,63 3,31 2,9 2,2 6,8 5,2 5,51 11 

Sulfeto ≤ 0,002 mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,007 <0,083 0 

Turbidez ≤ 100 NTU 24,2 8,26 27,3 29,3 24 17,7 30,7 18,1 

Zinco ≤ 0,18 mg/L <0,04 <0,04 <0,04 0,138 0,079 0,092 < 0,066 0,078 

Zoobentos - 725 1041 989 245   226 131 146 

Zooplâncton - 70 0 42 300 200 100 100 6250 
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Os resultados da análise de qualidade da água do trecho do rio Itajaí do Oeste próximo 

a PCH Rudolf indicaram que a maioria dos parâmetros analisados se encontram de acordo 

com a legislação CONAMA 357. No entanto, parâmetros como coliformes termotolerantes, 

cor verdadeira, DBO, fósforo, Sulfeto, turbidez e clorofila a se apresentaram acima do limite 

estabelecido pela legislação. 

As concentrações de coliformes termotolerantes se mostraram em desacordo com os 

limites da legislação nas campanhas de fev/2021 nos pontos 1 e 3, mar/2021 nos pontos 2 e 

3, mai/2021 no ponto 4, ago/2021 nos pontos 2, 3 e 4 e nov/2021 em todos os pontos 

analisados.   

Em relação ao parâmetro cor verdadeira, esse se mostrou em desconformidade com 

os limites nas campanhas de mar/19, out/20, fev/21, ago/21 e nov/21 nos Pontos 01 

(montante) e 02 (reservatório). No ponto 03, apenas as campanhas de out/20, fev/21, ago/21 

e nov/21 apresentaram cor aparente acima do permitido. Enquanto que, no Ponto 04 as 

campanhas de mar/19, out/20, fev/21, mai/21, ago/21 e nov/21 apresentaram 

desconformidade com os resultados das concentrações de cor aparente.  

A DBO apresentou resultados de 12,88 mg/l na campanha de ago/19 no Ponto 01, 

resultado 2,6 vezes acima do permitido. As análises do fósforo indicaram concentrações 

acima do permitido para os pontos 02 (reservatório) nas campanhas de mar/20, mai/20 e 

out/20 e no ponto 03 (TVR) em mar/19.  

As concentrações de sulfeto se apresentaram acima do estabelecido pelo CONAMA 

357 nas campanhas de mai/21 nos pontos 1, 2 e 4 e em ago/21 em todos os pontos de 

monitoramento. A turbidez se apresentou em desconformidade na campanha de mar/19 nos 

pontos 2, 3 e 4, e em mai/19 no ponto 4. Podendo ser uma alteração considerada pontual.  

Por fim, a clorofila a se mostrou acima de 30 μg/l nos pontos 3 e 4 da campanha de 

ago/18 onde os valores atingiram 123 μg/l e 149 μg/l 

Dessa forma, pode-se observar que nos últimos anos houve uma alteração na 

qualidade da água do local, principalmente quando analisados os resultados das 

concentrações de coliformes termotolerantes, cor verdadeira e sulfetos, em que se 

apresentaram em desconformidade a partir do ano de 2020.  

7.3.2.1.3. PCH Passo Manso 

Os dados de qualidade da água do trecho do rio em que será construída a PCH Passo 

Manso foram levantados pela empresa Pronatur, e apresentados nos Estudo Ambiental 
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Simplificado (EAS) da PCH Manso. Foram coletadas e analisadas amostras de 3 pontos 

situados no trecho, o primeiro situado a montante do reservatório, o segundo no trecho de 

vazão reduzida e o terceiro a jusante da casa de máquinas do futuro empreendimento. A 

Figura 7.163 ilustra a localização dos pontos de amostragem.  

Figura 7.163 - Localização dos pontos de amostragem de qualidade da água da PCH Passo Manso. 

 

A campanha de qualidade da água ocorreu no dia 24/09/2009 onde foram analisados 

13 parâmetros, que podem ser observados na tabela a seguir juntamente com suas 

concentrações.  

Tabela 7.48 - Resultados da campanha de qualidade da água de setembro de 2009. 

Parâmetro CONAMA 357 P01 P02 P03 

pH 6 > 9 6,69 6,61 6,64 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 

NMP/100mL 

28 140  200 

Coliformes totais - 370 380  2400  
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Parâmetro CONAMA 357 P01 P02 P03 

Cor verdadeira ≤ 75 Pt/L 570  622  509  

DBO ≤ 5 mg/L < 5,00  < 5,00  < 5,00  

DQO - < 10  < 10  < 10  

Fósforo 0,1 mg P/L 0,09  0,16  0,02  

Índice de estado 

trófico 

- 57,31 60,29 49,5 

Nitrato ≤ 10 mg/L < 0,1  < 0,1  < 0,1  

Nitrogênio Amoniacal Max. 3,7 pH <= 7,5 0,05  0,07 0,07  

Nitrito ≤ 10 mg/L 0,013  0,016  0,015  

Nitrogênio total ** 0,09  0,11  0,1  

Sólidos Suspensos 

Fixos 

- 5,0  5,0  4,0  

Sólidos Supensos 

Voláteis 

- 7,0  6,0  6,0  

Sólidos suspensos 

totais 

- 12,0  11,0  10,0  

Turbidez ≤ 100 NTU 70,80  74,4  73,30  

 

Dos parâmetros acima mencionados os seguintes apresentam limites estabelecidos 

pelo CONAMA 357: pH, Coliformes Termotolerantes, Cor Verdadeira, DBO, Nitrato, Nitrogênio 

Amoniacal, Nitrito, Turbidez e Fósforo. Desses, apenas o parâmetro cor verdadeira mostrou 

concentrações elevadas quando comparadas ao limite do CONAMA nos três pontos de 

amostragem. A concentração de fósforo no ponto 2 (TVR) também apresentou valor que 

excedeu o limite da legislação, de 0,1 mg P/L, de ambientes lóticos para águas doces classes 

I e II. 

 

7.3.2.1.4. CGH Bruno Heidrich Neto 

Para análise de qualidade da água da CGH Bruno Heidrich Neto foram coletadas 

amostras em 03 pontos, sendo estes localizados a montante da área do reservatório (P01), 

no trecho de vazão reduzida (P02) e a jusante da casa de máquinas (P03). A localização dos 

pontos de amostragem pode ser observada na Figura 7.164.  



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 405 

 

Figura 7.164 - Localização dos pontos de amostragem de qualidade da água da CGH Bruno Heidrich 
Neto. 

 
 

AS campanhas de qualidade da água ocorreram em fev/2016, jun/2016, jan/2017, 

jun/2017, jan/2018, jun/2018, jan/2019, jun/2019, jan/2020, jun/2020, jan/2021, jun/2021 e 

jan/2022 pela empresa Pronatur, a qual forneceu os dados aqui apresentados. As Tabelas a 

seguir apresentam os resultados das concentrações dos parâmetros analisados.  
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Parâmetro CONAMA 357 Fev/2016 Jun/2016 Jan/2017 

  P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 8,4 8,5 9 9,2 9,2 9,2 7,8 8 7,6 

pH 6 > 9 6,56 6,64 6,64 7,5 7,48 7,56 6,8 7,2 7,08 

Amônia - 0,3 0,28 0,2 1 1 1 0,44 0,27 0,38 

Clorofila a ≤ 30 μg/L <0,01 <0,01 <0,01 <3 <3 <3 <0,01 <0,01 <0,01 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 
NMP/100mL 

14000 10000 8000 500 1000 1000 2000 1000 2000 

Condutividade - 66 40 38 44 41 44 107 50 55 

DBO ≤ 5 mg/L <2,79 <2,79 <2,79 <2 <2 <2 <2,79 <2,79 <2,79 

DQO - 10 10 10 0 0 5 10 10 10 

Densidade de 

Cianobactérias 

20000 cel/ml <1 <1 <1 444 0 0 25 <1 <1 

Fenol ≤ 0,003 mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Fitoplâncton - 7 18 5 343 3 9 36 25 16 

Fósforo 0,05 mg P/l 0,09 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

Nitrato ≤ 10 mg/L 1,1 1,1 1,1 0,3 0,3 0,3 2,7 3,4 2,8 

Nitrogênio total ** 0,8 0,6 0,6 1 1 1 1 1,2 1 

Ortofosfato - 0,092 0,01 0,01 0,008 0,01 0,01 0,008 0,01 0,01 

Turbidez ≤ 100 NTU 8 10 10 6 8 6 4 6 4 

Zooplâncton - 4000 9000 4000 1 0 1 10 16 14 
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Parâmetro CONAMA 357 Jun/2017 Jan/2018 Jun/2018 

  P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 8,1 8,4 8,9 9,2 9,3 9 5,8 6,5 6,2 

pH 6 > 9 8,4 8,08 7,7 7,6 7,6 7,52 8,1 8,16 8,16 

Amônia - 0,08 0,12 0,1 0,08 0,12 0,1 0,08 0,12 0,1 

Clorofila a ≤ 30 μg/L <3 <3 <3 3 2,8 2,8 <3 <3 4 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 
NMP/100mL 500 0 1000 500 0 1000 0 - - 

Condutividade - 40 40 41 40 40 40 54 50 50 

DBO ≤ 5 mg/L <3 <3 <3 <4 <4 <4 <5 <5 <5 

DQO - 20 13 0 20 25 20 40 40 40 

Densidade de 

Cianobactérias 

20000 cel/ml 

127 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 407 

Fenol ≤ 0,003 mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Fitoplâncton - 131 0 5 16 25 7 244 392 941 

Fósforo 0,05 mg P/l 0,022 0,028 0,038 0,024 0,03 0,03 0,024 0,05 0,03 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,2 0,3 0,3 0,4 1,4 0,4 0,2 0,2 0,2 

Nitrogênio total ** 1 1 1 1 1 1 6 6 6 

Ortofosfato - 0,008 0,01 0,01 0,008 0,01 0,01 0,008 0,02 0,01 

Turbidez ≤ 100 NTU 12 12 14 38 38 42 18 18 28 

Zooplâncton - 3 0 1 20 10 2 3 5 9 
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Parâmetro CONAMA 357 Jan/2019 Jun/2019 Jan/2020 

  P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 6,6 5,4 5,8 7,8 7,9 6,2 8,2 8,2 8,2 

pH 6 > 9 6,5 7,16 6,24 7,8 8 7,66 7,2 7,44 7,28 

Amônia - 0,08 0,12 0,1 0,08 0,12 0,1 0,08 0,12 0,1 

Clorofila a ≤ 30 μg/L 4 <3 <3 4 <3 <3 4 <3 <3 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 
NMP/100mL 0 0 0 500 0 0 0 0 500 

Condutividade - 40 54 68 48 48 49 49 47 48 

DBO ≤ 5 mg/L <4 <4 <4 <5 <5 <5 <4 <4 <4 

DQO - 30 25 30 30 30 50 20 25 20 

Densidade de 

Cianobactérias 

20000 cel/ml 
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Fenol ≤ 0,003 mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Fitoplâncton - 10 60 18 0 4,4 97,6 79,8 22,2 199,8 

Fósforo 0,05 mg P/l 0,024 0,03 0,03 0,024 0,03 0,03 0,024 0,08 0,041 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,1 0,1 0,1 0,6 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 

Nitrogênio total ** 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Ortofosfato - 0,008 0,01 0,01 0,008 0,01 0,01 0,008 0,034 0,01 

Turbidez ≤ 100 NTU 14 12 28 12 12 26 18 10 28 

Zooplâncton - 0 2 2 2 6 6 29 6 17 
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Parâmetro 
CONAMA 

357 
Jun/2020 Jan/2021 Jun/2021 Jan/2022 

  P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Oxigênio 

dissolvido 

≥ 5 

6,4 6,8 7,2 9,2 9,1 8,1 8,4 9 8,9 6,84 7,83 7,03 

pH 6 > 9 5,3 5,84 5,92 6,5 6,52 6,08 6,3 7,42 7,12 7,32 7,79 7,35 

Amônia - 0,08 0,12 0,1 1,05 1,12 0,98 0,18 0,16 0,2 0,28 0,27 0,24 

Clorofila a ≤ 30 μg/L <3 <3 <3 <4,7 <4,7 <4,7 <4,7 <4,7 <4,7 <0,27 <0,27 <0,27 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 
NMP/100mL 8000 0 0 8000 33000 13000 0 0 1000 6000 2200 20 

Condutividade - 46 40 43 51 30 22 22 26 20 13,85 14,65 13,76 

DBO ≤ 5 mg/L <4 <4 <4 <2,79 <2,79 <2,79 <2,79 <2,79 74 <2,4 <2,4 <2,4 

DQO - 20 25 20 50 50 50 50 50 298 <50 <50 <50 

Densidade de 

Cianobactérias 
20000 
cel/ml 

<3 102,2 <3 <1 <1 <1 4032 <1 <1 <1 <1 <1 

Fenol ≤ 0,003 
mg/L 

<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,00005 <0,00005 <0,00005 

Fitoplâncton - 8,8 66,6 102,2 176 243 66 110 77 111 111 155 179 

Fósforo 0,05 mg P/l 0,084 0,15 0,03 0,08 0,1 0,08 0,042 0,038 0,042 0,057 0,045 0,043 

Nitrato ≤ 10 mg/L 1,6 2,2 1,7 1,2 1,4 1,3 0,6 0,7 0,7 0,87 0,97 <0,45 

Nitrogênio total ** 6 6 6 2,2 2,4 2 0,8 0,8 0,8 <2,50 <2,50 <2,50 

Ortofosfato - 0,008 0,01 0,01 0,108 0,11 0,108 0,108 0,11 0,108 0,1 0,08 0,05 

Turbidez ≤ 100 NTU 22 26 24 72 74 74 14 8 10 10 10,4 8,3 

Zooplâncton - 11 21 0 100 0 0 550 705 150 1 19 3 
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Na campanha de fevereiro de 2016, os parâmetros Coliformes Termotolerantes, em 

todos os pontos, e Fósforo, no ponto 01, tiveram resultados acima dos limites estabelecidos. 

Os resultados de Coliformes Termotolerantes ficaram muito acima do limite de ≤ 1000 

NMP/100mL, resultando em14.000 NMP no ponto 01, 10.000 NMP no ponto 02 e 8.000 NMP 

no ponto 03 

Também, a campanha de janeiro de 2017 apresentou o parâmetro Coliformes 

Termotolerantes com valores acima do limite nos pontos 01 e 03, o resultado no ponto 02 se 

manteve na faixa limítrofe da legislação. 

Na campanha de junho de 2020, 3 parâmetros ficaram com valores acima dos limites, 

pH em todos os pontos, Coliformes Termotolerantes no ponto 01 e Fósforo nos pontos 01 e 

02. O resultado para Coliformes Termotolerantes do ponto 01 ficou bem acima do limite 

estabelecido, o resultado foi de 8000 NMP/100mL. 

A campanha de janeiro de 2021 teve 2 parâmetros com valores acima dos limites, 

Coliformes Termotolerantes em todos os pontos e Fósforo nos pontos 01 e 02. Novamente os 

resultados para Coliformes Termotolerantes apresentam valores altos, muito acima do limite 

CONAMA, 8.000 NMP/100mL no ponto 01, 33.000 NMP/100mL ponto 02 e 13.000 

NMP/100mL ponto 03. O ponto 02 apresenta o resultado mais alto da série de campanhas. 

A campanha de junho de 2021 apresentou o resultado acima do limite no ponto 03 do 

parâmetro Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 75 mg/L. Este resultado chama atenção 

por ter ficado muito acima do limite de ≤ 5 mg/L, no ponto de coleta está muito acima do 

permitido e contrasta muito em relação com os resultados das coletas anteriores e posteriores 

que ficaram com resultados entre < 2,79 e < 2,4 mg/L.  

A campanha de janeiro de 2022 apresentou resultado acima do limite no ponto 01 do 

parâmetro Fósforo, com 0,057 mg/L. Também, nos pontos 01 e 02 o parâmetro coliformes 

termotolerantes apresentaram resultados acima do limite da legislação.  

As campanhas de junho/16, junho/17, janeiro/18, junho/18, janeiro/19, junho/19 e 

janeiro/20, não tiveram nenhum resultado acima dos limites do CONAMA. 

 

7.3.2.1.5. CGH Curt Lindner 

O monitoramento de qualidade da água da CGH Curt Lindner foi realizado em três 

pontos sendo eles a montante, no reservatório e a jusante da casa de força do 

empreendimento. Foram analisados 27 parâmetros durante 13 campanhas. As campanhas 
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ocorreram semestralmente nas seguintes datas: fev/2016, jun/2016, jan/2017, jun/2017, 

jan/2018, jun/2018, jan/2019, jun/2019, jan/2020, jun/2020, jan/2021, jun/2021 e jan/2022. 

A figura a seguir ilustra a localização dos pontos de amostragem.  

Figura 7.165 - Localização dos pontos de amostragem de qualidade da água da CGH Curt Lindner. 

 

A empresa responsável pelo monitoramento da qualidade da água é a Pronatur, os 

dados das tabelas a seguir tratam dos resultados das concentrações de cada parâmetro 

analisado. 
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Tabela 7.49 - Resultados das análises de qualidade da água da CGH Curt Lindner -  campanhas de 2016 e 2017. 

Parâmetro 
CONAMA 

357 

Fev/2016 Jun/2016 Jan/2017 Jun 2017 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 9 9,9 10 9,5 9,5 9 8 7,5 8,5 9,5 7 9 

pH 6 > 9 6,6 6,5 6,6 7,6 7,5 7,5 7 7 7,2 8,3 8 7,6 

Amônia - 0,46 0,2 0,2 1 1 1 0,46 0,35 0,2 1 1 1 

Clorofila a ≤ 30 μg/L 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 3 3 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 
NMP/100mL 14800 10000 8500 1300 250 0 1500 400 1000 0 250 500 

Condutividade - 40 39 32 40 44 42 50 56 45 40 40 40 

DBO ≤ 5 mg/L 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

DQO - 10 10 10 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

Densidade de 

Cianobactérias 

20000 cel/ml 

0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 4 4 

Fenol ≤ 0,003 mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Ferro Disolvido  - - - 0,1 0,1 0,1 0,36 0,5 0,48 0,1 0,1 0,1 

Fitoplâncton - 7 18 5 343 3 9 36 25 19 131 0 5 

Fósforo 0,05 mg P/l 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,039 0,03 

Nitrato ≤ 10 mg/L 1 1 1,1 0,3 0,3 0,5 3,4 2,9 2,9 0,3 0,3 0,3 

Nitrogênio total ** 0,9 0,9 0,8 1 1 1 1,1 1,1 1 1 1 1 

Ortofosfato - 0,012 0,01 0,01 0,012 0,01 0,01 0,012 0,01 0,01 0,012 0,01 0,01 

Turbidez ≤ 100 NTU 45 30 29 8 0,8 6 8 0,7 6 12 14 13 

Zooplâncton - 4000 4000 4000 1 1 1 10 10 14 3 3 1 
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Tabela 7.50 - Resultados das análises de qualidade da água da CGH Curt Lindner – campanhas de 2018 e 2019. 

Parâmetro 
CONAMA 

357 

Jan/2018 Jun/2018 Jan/2019 Jun 2019 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 9 9 9 6,5 6,5 7 5,5 5,9 7 7 6,5 7 

pH 6 > 9 7,5 8,5 7,2 8 8 7,9 7 6,3 7,8 7,9 7,7 7,8 

Amônia - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Clorofila a ≤ 30 μg/L 3 3 3 3 4 7 3 3 3 3 3 3 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 
NMP/100mL 0 200 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Condutividade - 40 40 59 50 50 50 52 66 65 49 50 45 

DBO ≤ 5 mg/L 4 5 5 4 5 5 3 4 4 3 4 4 

DQO - 30 30 30 40 40 40 20 40 30 0 0 10 

Densidade de 

Cianobactérias 

20000 cel/ml 

4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 

Fenol ≤ 0,003 mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Ferro dissolvido  0,09 0,3 0,24 0,22 0,3 0,28 0,14 0,15 0,14 0,18 0,19 0,18 

Fitoplâncton - 16 25 7 244 392 941 10 60 18 0 4,4 97,6 

Fósforo 0,05 mg P/l 0,03 0,03 0,03 0,058 0,03 0,062 0,05 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 

Nitrato ≤ 10 mg/L 1,2 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,7 0,7 

Nitrogênio total ** 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Ortofosfato - 0,012 0,01 0,01 0,019 0,01 0,01 0,012 0,01 0,019 0,012 0,01 0,01 

Turbidez ≤ 100 NTU 38 43 40 19 19 28 11 18 15 12 15 13 

Zooplâncton - 20 20 2 3 3 9 0 0 2 2 2 12 
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Tabela 7.51 - Resultados das análises de qualidade da água da CGH Curt Lindner – campanhas de 2020 e 2021. 

Parâmetro 
CONAMA 

357 

Jan/2020 Jun/2020 Jan/2021 Jun 2021 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 8 8,5 8,5 6,5 7,5 9 9 8,5 9 9 9 9 

pH 6 > 9 7,5 7,2 7,2 5,9 7 6,2 6,5 6,2 6,3 7,5 7 7,2 

Amônia - 1 1 1 1 1 1 1,4 0,9 1,1 0,44 0,15 0,2 

Clorofila a ≤ 30 μg/L 3 3 3 3 3 3 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 
NMP/100mL 500 200 0 0 0 0 34600 14650 14650 250 250 0 

Condutividade - 48 48 48 40 45 41 21 29 39 18 20 25 

DBO ≤ 5 mg/L 3 5 5 3 5 5 2 1 1 2 74 2 

DQO - 30 30 30 20 30 30 50 50 40 50 290 50 

Densidade de 

Cianobactérias 

20000 cel/ml 

4 4 4 104 0 4 0 0 0 0 0 0 

Fenol ≤ 0,003 mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0 0,0001 0,0001 0 0,0001 0,0001 

Ferro dissolvido  - - - 0,06 0,07 0,06 0,34 0,29 0,26 0,7 0,31 0,3 

Fitoplâncton - 22,2 199,8 62,2 66,6 102,2 0 243 88 198 77 122 99 

Fósforo 0,05 mg P/l 0,08 0,09 0,042 0,15 0,03 0,052 0,1 0,08 0,06 0,38 0,042 0,04 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,6 0,5 0,5 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 0,6 0,6 0,7 

Nitrogênio total ** 6 6 6 6 6 6 2,4 2,1 2 1 1 1 

Ortofosfato - 0,03 0,03 0,01 0,012 0,01 0,01 0,16 0,11 0,11 0,16 0,11 0,11 

Turbidez ≤ 100 NTU 10 13 18 25 25 22 73 74 62 10 10 9 

Zooplâncton - 6 6 281 21 21 0 0 0 100 750 750 350 
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Tabela 7.52 - Resultados das análises de qualidade da água da CGH Curt Lindner – Campanha de 
2022.. 

Parâmetro CONAMA 357 
Jan/2022 

P1 P2 P3 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 7,9 7 7,83 

pH 6 > 9 7,8 7,2 7,79 

Amônia - 0,46 0,3 0,23 

Clorofila a ≤ 30 μg/L 0,3 0,3 0,27 

Coliformes termotolerantes ≤ 1000 NMP/100mL 0 0 100 

Condutividade - 12 13 13,76 

DBO ≤ 5 mg/L 2 2 2,4 

DQO - 50 50 50 

Densidade de Cianobactérias 20000 cel/ml 0 0 0 

Fenol ≤ 0,003 mg/L 0 0,0001 0,0001 

Ferro dissolvido  0,74 0,22 0,242 

Fitoplâncton - 155 179 266 

Fósforo 0,05 mg P/l 0,42 0,04 0,034 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,9 0,5 0,45 

Nitrogênio total ** 2,5 2,5 2,5 

Ortofosfato - 0,08 0,05 0,19 

Turbidez ≤ 100 NTU 10 9 10,4 

Zooplâncton - 19 19 2 

Conforme apresentado nas tabelas acima, na campanha de fevereiro de 2016 o 

parâmetro Coliformes Termotolerantes ficou acima do limite estabelecido nos três pontos de 

amostragem, de ≤ 1000 NMP/100mL. O ponto 1 apresentou uma concentração de 

14.800/100mL NMP, o ponto 02 de 10.000 NMP/100mL e o ponto 03 de 8.500 NMP/100mL.  

Na campanha de junho de 2016 o parâmetro Coliformes Termotolerantes ficou acima 

do limite no ponto 01 com concentração de 1300 NMP/100mL. 

Na campanha de janeiro de 2017 o parâmetro Coliformes Termotolerantes ficou acima 

do limite no ponto 01 e o parâmetro Ferro Dissolvido ficou acima do limite nos 3 pontos de 

amostragem. 

Na campanha de janeiro de 2018 o parâmetro Coliformes Termotolerantes ficou acima 

do limite no ponto 03 com concentração de 1500 NMP/100mL. 

Na campanha de janeiro de 2020 e na campanha seguinte, junho de 2020 o Fósforo 

ficou acima do limite no ponto 02 e no ponto 01 respectivamente. 
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Na campanha de janeiro de 2021 o parâmetro Coliformes Termotolerantes ficou acima 

do limite em todos os pontos. Os pontos 01, 02 e 03, particularmente o 01, apresentaram 

novamente valores muito acima do limite, 34.600 NMP/100mL, 14.650 NMP/100mL e 14.650 

NMP/100mL respectivamente. O Ponto 01 teve o valor mais elevado da série. 

Ainda na campanha de janeiro de 2021, o parâmetro Ferro Dissolvido ficou acima do 

limite no ponto 01 e o parâmetro Fósforo ficou acima nos pontos 01 e 02. 

Na campanha de junho de 2021 os parâmetros Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO) no ponto 02 e Ferro Dissolvido nos 3 pontos, ficaram acima dos limites estabelecidos. 

O ponto 02 do parâmetro DBO teve um valor muito acima do limite (≤ 5 mg/L), apresentando 

um resultado de 74 mg/L, valor bastante discrepante, sendo algo pontual, não descartando a 

possibilidade de um erro de medição.  

Por fim, na campanha de janeiro de 2022 o parâmetro Ferro Dissolvido ficou acima do 

limite no ponto 03. Ademais, nas campanhas de jun/17, jun/18, jan/19, jun/19 nenhum 

parâmetro ficou acima do limite. 

7.3.2.1.6. CGH Pacas 

O monitoramento de qualidade da água da CGH Pacas foi realizado pela empresa 

Pronatur, assim como os demais monitoramentos dos empreendimentos Heidrich. As 

amostragens ocorreram em três pontos situados no reservatório, no trecho de vazão reduzida 

e a jusante do reservatório do empreendimento (Figura 7.166). 

A campanha ocorreu no dia 13 de janeiro de 2022, onde foram analisados 33 

parâmetros de qualidade da água. Os resultados da campanha podem ser observados na 

Tabela 7.53.  
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Figura 7.166 - Localização dos pontos de amostragem de qualidade da água da CGH Pacas. 
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Tabela 7.53 - Resultados das análises de qualidade da água da CGH Pacas - campanhas de 2016 e 2017. 

Parâmetro 
CONAMA 

357 

Fev/2016 Jun/2016 Jan/2017 Jun 2017 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Oxigênio 

dissolvido 

≥ 5 7,2 8,8 11,3 8,66 10,7 9,06 9,29 7,33 7,89 6,9 6,9 6,8 

pH 6 < 9 6,46 6,46 6,44 6,47 7,47 7,27 6,66 6,76 7,11 7,2 7,2 7,35 

Temperatura da 

água 

- 17,0° 18° 18° 14,7° 16,5° 15° 26,9° 23,5° 23,9° 18° 18° 18° 

Alumínio - 0,103 0,14 0,355 0,762 0,653 0,435 0,405 0,229 0,088 0,17 0,13 0,22 

Cálcio - 1,37 1,245 3,408 3,084 4,08 3,17 0,959 3,394 2,668 0,8 2,3 2,5 

Chumbo ≤ 0,01 mg/L < 0,01 0,003 0,002 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Cloreto ≤ 250 mg/L < 5,0 < 5 < 5 < 1 < 1 < 1 < 5,0 < 5 < 5 0,53 0,53 0,63 

Clorofila a ≤ 30 μg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 3,0 < 3 < 3 37,7 < 0,01 < 0,01 < 3,0 < 3 < 3 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 
NMP/100mL 

2100 1300 9600 110 1300 920 1000 3000 1500 24 26 310 

Condutividade - 28,4 25,4 34,3 20,8 34,8 43,69 22,9 73 51,2 19,34 36,27 42,56 

Cor aparente - 161 177 242 29,1 10,2 17,1 181 78 38 31,4 13,4 19,7 

Cor verdadeira ≤ 75 Pt/L 78 80 98 9,4 4,2 6,7 93 65 31 10,6 5,1 9,3 

DBO ≤ 5 mg/L 3 < 2,79 < 2,79 < 2,0 < 2 < 2 < 2,79 < 2,79 < 2,79 < 3,00 < 3 < 3 

DQO - < 10 < 10 < 10 < 2 < 2 6 < 10 < 10 < 10 13 14 6 

Dureza total - 6,8 6,4 9,8 10,44 13,8 10,5 15,4 25,3 21,4 3,5 8,26 8,61 

Fenol ≤ 0,003 mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 

0,002 

< 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Ferro - 1,497 1,447 0,667 0,64 0,28 0,38 1,025 0,805 0,662 0,38 0,4 0,4 

Fitoplâncton - 18 5 10 0 3 1 115 26 25 0 3 2 

Fosfato - < 0,01 0,67 0,12 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,59 0,58 0,55 

Fósforo * < 0,02 < 0,22 0,04 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,03 < 0,03 0,05 
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Parâmetro 
CONAMA 

357 

Fev/2016 Jun/2016 Jan/2017 Jun 2017 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Manganês ≤ 0,1 mg/L 0,747 0,623 < 0,063 <0,051 0,1 < 0,051 0,282 0,078 0,333 0,06 5 0,092 < 0,002 

Nitrato ≤ 10 mg/L < 1,1 < 1,1 < 1,1 0,4 < 0,3 < 0,3 3,9 2,9 3,1 0,621 0,323 0,285 

Nitrito ≤ 1 mg/L < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 

0,002 

0,039 0,002 0,053 0,02 0,02 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Nitrogênio total ** < 0,70 < 0,70 < 0,70 < 1,0 < 1 < 1 3,4 3,3 2,1 < 1,00 < 1 < 1 

Óleos e graxas - Ausente Ausente Ausente < 10 < 10 < 10 10,4 13,5 13,6 < 10 < 10 < 10 

Sólidos 

Dissolvidos Totais 

≤ 500 mg/L < 24 < 24 < 24 10,92 17,81 22,85 30 130 < 24 < 15 18,16 21,39 

Sólidos suspensos 

totais 

- < 18 < 18 < 18 < 15,0 < 15 < 15 70 40 70 < 15 < 15 < 15 

Sólidos totais - 70 110 70 30 16 58 100 170 80 192 22 20 

Sulfato ≤ 250 mg/L 4,7 5 6,5 < 2 < 2 < 2 5,5 3 2,1 < 2 < 2 3,85 

Turbidez ≤ 100 NTU 11,7 14,4 25,7 7,18 3,29 5,2 13,1 6,7 3,6 18,9 8,62 13,3 

Zooplâncton - 8000 7000 4000 0 0 0 58 9 3 0 0 3 

Tabela 7.54 - Resultados das análises de qualidade da água da CGH Pacas - campanhas de 2018 e 2019. 

Parâmetro 
CONAMA 

357 

Jan/2018 Jun/2018 Jan/2019 Jun 2019 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 9 9,4 9,2 6,4 7,9 6,4 6,6 6,6 6,4 7 6,9 6,9 

pH 6 < 9 7,61 7,65 7,45 8,03 8,03 8,01 7,9 8,2 7,8 7,7 7,9 8,02 

Temperatura da 

água 

- 22° 22° 21° 18,7° 19° 18,5° 27° 27° 24,5° 17,2° 19,1° 19,9° 

Alumínio - 0,28 0,15 1,16 0,33 0,1 0,3 0,25 0,36 0,43 0,501 0,282 0,452 

Cálcio - 1,1 4,9 2,8 1 3,6 3,7 1 < 0,4 0,6 2,29 1,1 4,08 

Chumbo ≤ 0,01 mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
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Parâmetro 
CONAMA 

357 

Jan/2018 Jun/2018 Jan/2019 Jun 2019 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Cloreto ≤ 250 mg/L < 1 2 1,8 < 1 < 1 < 1 1,64 5,29 2,45 < 1 < 1 < 1 

Clorofila a ≤ 30 μg/L < 3,0 < 3 < 3 8 5 3 33 20 3 9 < 3 < 3 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 
NMP/100mL 

240 310 920 94 140 310 240 240 540 230 330 490 

Condutividade - 24,74 57,62 40,34 21,29 48,13 49,41 23,16 35,48 35,76 29,18 16,97 50,02 

Cor aparente - 43,5 14,6 63,3 36,1 13,2 29,2 52,2 15,7 32 46,7 12,4 18,1 

Cor verdadeira ≤ 75 Pt/L 15,2 7,2 17,2 16 6,5 10,7 32,7 8 18,1 20,9 6,8 10,7 

DBO ≤ 5 mg/L 5 < 4 4,2 < 4,00 < 4 < 4 < 4,00 < 4 < 4 < 4,00 < 4 < 4 

DQO - 70 < 25 33 45 35 42 33 40 < 25 42 33 38 

Dureza total - 4,92 17,07 10,14 3,92 12,57 12,73 4,76 1,41 3,49 8,53 4,96 14,01 

Fenol ≤ 0,003 mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Ferro - 1,03 0,23 1,36 0,79 0,24 0,62 1,13 3,67 0,78 0,664 0,169 0,508 

Fitoplâncton - 1 3 4 481 2626 1890 15 45 10 235,5 48,8 39,9 

Fosfato - < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 

Fósforo * < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,053 < 0,044 0,037 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

Manganês ≤ 0,1 mg/L 0,0 96 0,286 0,069 < 0,02 0,049 0,026 0,0 37 0,042 0,038 0,03 7 < 0,02 < 0,02 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,19 0,23 0,64 0,23 0,13 0,28 < 0,06 < 0,06 0,12 1,007 0,438 0,98 

Nitrito ≤ 1 mg/L < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

Nitrogênio total ** 1,26 < 1 < 1 < 6,00 < 6 < 6 < 6,00 < 6 < 6 < 6,00 < 6 < 6 

Óleos e graxas - < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Sólidos Dissolvidos 

Totais 

≤ 500 mg/L < 15 24,83 20,2 < 15 24,33 25,47 < 15 17,78 17,99 16 < 15 26 

Sólidos suspensos 

totais 

- 15 < 15 29 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 16 < 15 < 15 

Sólidos totais - 56 122 86 36 34 18 32 34 32 28 < 15 32 
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Parâmetro 
CONAMA 

357 

Jan/2018 Jun/2018 Jan/2019 Jun 2019 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Sulfato ≤ 250 mg/L < 1 2,1 2,1 < 1 < 1 < 1 < 1 1,17 < 1 1,18 1,39 < 1 

Turbidez ≤ 100 NTU 16,5 4,8 68 21,7 6,02 17,1 21,5 20,9 12,4 42,9 4,81 19,6 

Zooplâncton - 2 11 9 0 0 7 0 4 0 2 0 13 

Tabela 7.55 - Resultados das análises de qualidade da água da CGH Pacas - campanhas de 2020 e 2021. 

Parâmetro 
CONAMA 

357 

Jan/2020 Jun/2020 Jan/2021 Jun 2021 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Oxigênio 

dissolvido 

≥ 5 
5,5 6 5,9 6,7 7,7 8,3 5,98 8,38 8,63 7,64 8,63 8,67 

pH 6 < 9 6,43 5,7 7,2 6,4 6,3 5,86 - - - 6,54 6,61 7,21 

Temperatura da 

água 

- 
24,6° 19,8° 28,2° 17,2° 18,6° 15,2° 23,7° 21,8° 20,1° 15,9° 14,6° 11,9° 

Alumínio - < 0,06 < 0,06 0,075 < 0,06 < 0,06 < 0,06 0,234 0,166 0,551 0,377 0,072 0,383 

Cálcio - 0,45 < 0,4 2,67 < 0,4 < 0,4 1,1 1,057 0,976 2,277 0,86 0,41 3,688 

Chumbo ≤ 0,01 mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Cloreto ≤ 250 mg/L 2,13 2,53 2,1 2,12 3,62 2,72 < 5,0 < 5 < 5 < 5,0 < 5 < 5 

Clorofila a ≤ 30 μg/L < 3,0 < 3 < 3 3 < 3 < 3 < 4,7 < 4,7 < 4,7 < 4,7 < 4,7 < 4,7 

Coliformes 

termotolerantes 

≤ 1000 
NMP/100mL 33 23 170 240 330 490 2300 200 11000 30 10 160 

Condutividade - 22,28 19,34 46,83 20,59 14,99 41,68 25,2 26,3 24,1 23,2 12,89 33,5 

Cor aparente - 40,8 < 5 28,6 45,8 11,9 37,3 75 75 100 25 5 25 

Cor verdadeira ≤ 75 Pt/L 20,8 < 5 19,4 11,9 8,3 16,9 61 55 164 48 14 56 

DBO ≤ 5 mg/L < 4,00 < 4 < 4 < 4,00 < 4 < 4 < 2,79 < 2,79 < 2,79 < 2,79 < 2,79 < 2,79 

DQO - < 25 < 25 25 < 25 < 25 < 25 < 50 57 < 50 < 50 < 50 < 50 

Dureza total - 5,59 3,61 9,61 1,63 2,11 4,97 2,639 2,437 5,685 15,6 17,1 31,1 
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Parâmetro 
CONAMA 

357 

Jan/2020 Jun/2020 Jan/2021 Jun 2021 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Fenol ≤ 0,003 mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,00005 <0,00005 <0,00005 0,00005 <0,00005 <0,00005 

Ferro - 0,577 0,199 0,741 0,251 < 0,06 0,466 1,2 2,215 1,326 0,598 0,287 0,734 

Fitoplâncton - 79,5 4,4 93,2 1702,1 66,6 4,4 132 352 176 493 89 134 

Fosfato - < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,01 < 0,01 0,15 0,18 0,2 0,14 

Fósforo * < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,052 0,066 0,056 < 0,013 < 0,013 0,064 0,025 < 0,013 0,04 

Manganês ≤ 0,1 mg/L < 0,02 0,093 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,309 0,435 0,19 0,145 0,59 0,105 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,4 0,49 0,57 1,12 1,18 1,36 0,66 0,72 1,09 0,59 < 0,32 0,69 

Nitrito ≤ 1 mg/L < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,023 0,026 0,057 0,023 0,006 0,014 

Nitrogênio total ** < 6,00 < 6 < 6 < 6,00 < 6 < 6 1,1 1,02 1,89 0,99 < 0,70 0,8 

Óleos e graxas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 17,6 < 17,6 < 17,6 

Sólidos 

Dissolvidos Totais 

≤ 500 mg/L 
16 < 15 28 < 15 < 15 22 36 < 24 74 10,6 16 22,2 

Sólidos suspensos 

totais 

- 
26 < 15 20 20 < 15 < 15 16 20 52 < 43 < 43 < 43 

Sólidos totais - 44 18 48 32 < 15 34 52 42 126 < 43 < 43 105 

Sulfato ≤ 250 mg/L 3,26 4,4 3,94 2,8 2,92 3,27 5,7 5,2 11,5 6,1 < 5 < 5 

Turbidez ≤ 100 NTU 21,7 1,53 13,2 33,8 5,28 23,7 12,6 17 77,8 14 1,6 8 

Zooplâncton - 17 17 112 0 37 0 600 200 0 1750 150 300 
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Tabela 7.56 - Resultados das análises de qualidade da água da CGH Pacas – campanha de 2022. 

Parâmetro CONAMA 357 
Jan/2022 

P1 P2 P3 

Oxigênio dissolvido ≥ 5 7,86 8,68 7,71 

pH 6 < 9 6,65 6,91 7,6 

Temperatura da água - 27,20° 27,20° 24,9° 

Alumínio - 0,451 0,153 0,185 

Cálcio - 0,977 0,389 4,347 

Chumbo ≤ 0,01 mg/L < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Cloreto ≤ 250 mg/L < 5,0 < 5 < 5 

Clorofila a ≤ 30 μg/L < 0,27 < 0,27 < 0,27 

Coliformes termotolerantes ≤ 1000 NMP/100mL 10 30 120 

Condutividade - 5,89 4,19 13,59 

Cor aparente - 50 20 40 

Cor verdadeira ≤ 75 Pt/L 74 22 51 

DBO ≤ 5 mg/L < 2,4 < 2,4 < 2,4 

DQO - < 50 < 50 < 50 

Dureza total - 7,9 5 19,6 

Fenol ≤ 0,003 mg/L 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 

Ferro - 1,003 0,297 0,792 

Fitoplâncton - 200 357 245 

Fosfato - 0,18 < 0,1 0,26 

Fósforo * 0,018 < 0,013 0,042 

Manganês ≤ 0,1 mg/L 0,116 0,054 0,08 

Nitrato ≤ 10 mg/L 0,51 < 0,45 0,91 

Nitrito ≤ 1 mg/L 0,016 0,014 0,013 

Nitrogênio total ** < 2,50 < 2,5 < 2,5 

Óleos e graxas - < 17,6 < 17,6 < 17,6 

Sólidos Dissolvidos Totais ≤ 500 mg/L 8,62 6,42 27,3 

Sólidos suspensos totais - < 43 < 43 < 43 

Sólidos totais - < 43 < 43 60 

Sulfato ≤ 250 mg/L 11,1 5,9 8 

Turbidez ≤ 100 NTU 16,1 2,3 9 

Zooplâncton - 120 52 1 

Na campanha de fevereiro de 2016 os parâmetros que apresentaram concentração 

acima do permitido foram os Coliformes Termotolerantes nos Pontos 01, 02 e 03. 

Apresentando valores de 2100 NMP/100mL e 1300 NMP NMP/100mL para os pontos 01 e 

02, respectivamente. O ponto 03 apresentou o maior valor 9600 NMP NMP/100mL, ficando 

muito acima do limite estabelecido de 1000 NMP/100mL. 
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Ainda na campanha de fev/2016, os parâmetros cor Verdadeira nos pontos 01, 02 e 

03 e Manganês nos pontos 01 e 02 se mostraram em desconformidade. O parâmetro 

Manganês apresentou valores, nos dois pontos, superiores ao limite estabelecido de ≤ 0,1 

mg/L, resultando em 0,623 mg/L no ponto 02 e 0,747 mg/L no ponto 01. 

Na campanha de junho de 2016 o parâmetro Coliformes Termotolerantes ficou acima 

do limite no ponto 02 (TVR) com concentração de 1300 NMP/100mL.  

Na campanha de janeiro de 2017 as concentrações de Coliformes Termotolerantes em 

todos os pontos, Manganês nos pontos 01 e 03, Cor Verdadeira e clorofila a no ponto 01 

ficaram acima dos limites estabelecidos. A concentração de clorofila a no ponto 01, chama a 

atenção por apresentar uma variação muito abrupta com relação aos outros pontos, e com a 

série de resultados que vinha apresentando, o resultado de 37,7 μg/L ultrapassa o limite 

estabelecido de ≤ 30 μg/L, sendo muito superior ao resultado anterior, < 3,0 μg/L, e posterior, 

< 3,0 μg/L. 

Na campanha de janeiro de 2018 apenas o parâmetro Manganês ficou acima do limite 

no ponto 02, com concentração de 0,286 mg/L. Já, na campanha de junho de 2018 teve o 

parâmetro Fósforo no ponto 01, com resultado acima do limite. 

Na campanha de janeiro de 2019 o parâmetro Clorofila a ficou acima do limite no ponto 

01, com concentração de 33 μg/L. 

A campanha de janeiro de 2021 apresentou 3 parâmetros acima do limite Coliformes 

Termotolerantes nos pontos 01 e 03, Cor Verdadeira no ponto 03 e Manganês nos pontos 01, 

02 e 03. O ponto 03 do parâmetro Coliformes Termotolerantes se destaca por mostrar um 

resultado muito acima do limite, 1000 NMP/100mL, apresentando 11000 NMP/100mL. 

Na campanha de junho de 2021 os parâmetros Manganês e Óleos e Graxas ficaram 

acima do limite em todos os pontos. 

A campanha de janeiro de 2022, o parâmetro Manganês ultrapassou o limite no ponto 

01 e Óleos e Graxas em todos os pontos. Tanto nas campanhas de jun/2021 e jan/2022, os 

resultados do parâmetro Óleos e Graxas ficaram acima do limite permitido de 10 mg/L, com 

resultados de < 17,6 mg/L em todos os pontos nas duas campanhas. Vale destacar que os 

valores apresentados não são exatos, eles condizem com o limite de quantificação do 

equipamento utilizado, portanto a concentração pode ser de 17,6 mg/L como inferior. 
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Por fim, as campanhas de Jun/17, jun/19 e jun/20 tiveram todos os seus parâmetros 

com resultados dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA. 

7.3.2.2. Índice de Qualidade da Água – IQA 

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) é um estudo realizado pela National Sanitation 

Foundation dos Estados Unidos, e adaptado e desenvolvido pela CETESB, o qual analisa 9 

parâmetros relevantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo como principal 

finalidade a utilização destas para o abastecimento público. 

A elaboração do IQA foi realizada através de uma pesquisa de opinião com 

especialistas em qualidade da água, que estipularam quais parâmetros deveriam ser 

avaliados, seus pesos relativos, e as condições que se apresenta cada parâmetro, segundo 

uma escala de valores. Foram propostos 35 parâmetros indicadores de qualidade da água, 

destes apenas 9 foram selecionados. 

Para os 9 parâmetros, foram estabelecidas curvas de variação de qualidade das águas 

de acordo com o estado ou a condição de cada parâmetro. Estas curvas de variação, 

sintetizadas em um conjunto de curvas médias para cada parâmetro, bem como seu peso 

relativo correspondente. 

O IQA é calculado pelo produto ponderado das qualidades de água correspondentes 

aos parâmetros: temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de 

oxigênio (5 dias, 20ºC), coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total 

e turbidez. 

A seguinte fórmula é utilizada: 

 

Onde: 

IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva 

“curva média de variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida e 

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 

função da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 
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Em que: 

n: número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

Com o cálculo do IQA é possível determinar a qualidade das águas brutas em uma 

escala de 0 a 100, conforme apresentado na Tabela 7.57. No caso de não haver o valor de 

algum dos 9 parâmetros supracitados, o cálculo do IQA é inviabilizado. 

Tabela 7.57 - Classificação do Índice de Qualidade da Água. 

Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

 

7.3.2.2.1. CGH Rio Verde 

O cálculo de IQA para o trecho de rio situado aos arredores da CGH Rio Verde, foi 

realizado para cada ponto de amostragem das campanhas. Os valores de IQA calculados 

assim como sua classificação são apresentados na tabela a seguir.  

Tabela 7.58 - Resultados de IQA por ponto de coleta na CGH Rio Verde. 
Campanha P1 P2 Classificação 

08/2017 78 67 Boa 

03/2018 73 61 Boa 

08/2018 77 60 Boa 

02/2019 78 58 Boa 

07/2019 76 68 Boa 

01/2020 50 44 Regular 

05/2020 58 62 Boa 

03/2021 56 58 Boa 

O resultado do IQA para os pontos 1 e 2 foram de 68,3 e 59,75 respectivamente, 

caracterizando a água do trecho de rio de boa qualidade.  
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7.3.2.2.2. PCH Rudolf  

O cálculo de IQA dos pontos de monitoramento aos arredores da PCH Rudolf resultou 

no apresentado na tabela a seguir. 

Tabela 7.59 - Resultados de IQA por ponto de coleta na PCH Rudolf. 
Campanha P1 P2 P3 P4 Classificação 

08/2017 73 71 72 69 Boa 

10/2017 65 68 66 67 Boa 

01/2018 77 82 69 69 Boa/Ótima 

04/2018 71 69 69 67 Boa 

08/2018 72 71 72 71 Boa 

11/2018 69 69 69 69 Boa 

03/2019 59 59 50 55 Regular/Boa 

05/2019 68 70 67 54 Boa 

08/2019 82 79 80 78 Boa/Ótima 

09/2019 65 61 63 63 Boa 

03/2020 65 67 68 64 Boa 

05/2020 71 75 73 72 Boa 

09/2020 69 66 70 68 Boa 

10/2020 64 66 76 67 Boa 

02/2021 63 68 64 69 Boa 

05/2021 71 74 71 66 Boa 

08/2021 68 57 66 66 Boa 

11/2021 67 66 62 61 Boa 

Os resultados da tabela acima indicam, em sua maioria, a água como sendo de boa 

qualidade. No entanto, há resultados pontuais como no ponto 2 da terceira campanha e no 

ponto 1 da nona campanha que indicaram uma qualidade ótima da água, já no ponto 3 da 

sétima campanha o IQA resultou em regular.  

Os resultados de IQA para os pontos 1, 2, 3 e 4 foram de 68,8, 68,8, 68,2 e 66,4 

respectivamente, classificando o trecho do rio como sendo de boa qualidade. 

7.3.2.2.3. CGH Bruno Heidrich Neto 

O cálculo de IQA dos pontos de monitoramento aos arredores da CGH Bruno Heidrich 

Neto resultou nos valores apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 7.60 - Resultados de IQA por ponto de coleta na CGH Bruno Heidrich Neto. 
Campanha P1 P2 P3 Classificação 

06/2018 71 72 71 Boa 

01/2019 75 75 70 Boa 

06/2019 74 71 71 Boa 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 428 

 

Campanha P1 P2 P3 Classificação 

01/2020 69 71 68 Boa 

06/2020 56 61 59 Boa 

01/2021 56 51 53 Regular/Boa 

06/2021 73 76 49 Regular/Boa 

01/2022 78 75 82 Boa/Ótima 

Os resultados apresentados na Tabela 7.60 indicam que a maioria dos pontos 

apresentou classificação de IQA “boa”. No entanto, nos pontos 2 da campanha de jan/2021 e 

3 da campanha de jun/2021 o IQA ficou classificado com “Regular”, já no ponto 3 da 

campanha de jan/2022 o IQA ficou “ótimo”.  

Os resultados de IQA para os pontos 1, 2, e 3 foram 69, 69 e 65,4 respectivamente, 

classificando o trecho do rio como sendo de boa qualidade. 

7.3.2.2.4. CGH Curt Lindner 

O cálculo de IQA dos pontos de monitoramento aos arredores da CGH Curtl Lindner 

resultou nos valores apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 7.61 - Resultados de IQA por ponto de coleta na CGH Curt Lindner. 
Campanha P1 P2 P3 Classificação 

06/2018 71 72 71 Boa 

01/2019 75 75 70 Boa 

06/2019 74 71 71 Boa 

01/2020 69 71 68 Boa 

06/2020 56 59 65 Boa 

01/2021 51 53 54 Boa 

06/2021 76 49 76 Regular/Boa 

01/2022 75 82 84 Boa/Ótimo 

Os resultados apresentados na Tabela 7.61 indicam que a maioria dos pontos 

apresentou classificação de IQA “boa”. No entanto, no ponto 2 da campanha de junho de 2021 

o IQA resultou em Regular (49), e nos pontos 2 e 3 o IQA resultou em ótimo com resultados 

de 82 e 84 respectivamente. 

Os resultados de IQA para os pontos 1, 2, e 3 foram de 68,4, 66,5 e 69,9 

respectivamente, classificando o trecho do rio analisado como sendo de boa qualidade. 

7.3.2.2.5. CGH Pacas 

Para o trecho de rio situado ao entorno da CGH Pacas foi calculado o IQA nos três 

pontos de monitoramento. A Tabela 7.62 apresenta os resultados.  
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Tabela 7.62 - Resultados de IQA por ponto de coleta na CGH Pacas. 
Campanha P1 P2 P3 Classificação 

06/2018 69 67 73 Boa 

01/2019 69 69 67 Boa 

06/2019 66 69 67 Boa 

01/2020 71 70 71 Boa 

06/2020 65 68 63 Boa 

01/2021 67 73 57 Boa 

06/2021 78 83 76 Boa/Ótima 

01/2022 83 82 77 Boa/Ótima 

De acordo com os resultados da tabela cima, o trecho do rio analisado foi classificado 

como sendo de boa qualidade. No entanto no ponto 2 da campanha de junho de 2021, e nos 

pontos 1 e 2 da campanha de janeiro de 2022 o IQA resultou em ótimo, com valores de 83 e 

82. 

Os resultados de IQA para os pontos de monitoramento 1, 2, e 3 da CGH Pacas foram 

de 71, 72,6 e 68,9 respetivamente, classificando o trecho do rio analisado como sendo de boa 

qualidade. 

 

7.3.2.3. Índice de Estado Trófico – IET  

O Índice do Estado Trófico (IET) possui finalidade de classificar corpos d’água em 

diferentes graus de trofia, de forma a avaliar a qualidade da água quanto ao enriquecimento 

por nutrientes, crescimento excessivo de algas, ou o potencial de crescimento de macrófitas 

aquáticas. 

As variáveis utilizadas para o cálculo do IET são clorofila a e fósforo total. Os 

resultados correspondentes ao fósforo, IET (P), são uma medida do potencial de eutrofização 

do ambiente aquático, visto que este nutriente atua como o agente causador do processo. A 

clorofila a, IET (CL), por sua vez, é uma medida relacionada as respostas do corpo hídrico ao 

agente causador, onde ocorre um nível de crescimento de algas nas águas. Assim, o índice 

médio engloba a causa e o efeito do processo (CETESB, 2017). 

Em virtude da variabilidade sazonal dos processos ambientais que tem influência 

sobre o grau de eutrofização do corpo hídrico, esse processo pode apresentar variações no 

decorrer do ano, havendo épocas em que se desenvolve de forma mais intensa e outros em 

que pode ser mais limitado (CETESB, 2017). 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 430 

 

O cálculo do Índice do Estado Trófico é composto pelo Índice do Estado Trófico para 

o fósforo – IET (PT), e o Índice do Estado Trófico para a clorofila a – IET (CL), através das 

seguintes equações: 

Para rios: 

𝐼𝐸𝑇(𝐶𝐿) = 10𝑥(6 − ((−0,7 − 0,6𝑥(ln 𝐶𝐿))/ ln 2)) − 20 

𝐼𝐸𝑇(𝑃𝑇) = 10𝑥(6 − ((−0,42 − 0,36𝑥(ln 𝑃𝑇))/ ln 2)) − 20 

Para reservatórios:  

𝐼𝐸𝑇(𝐶𝐿) = 10𝑥(6 − ((−0,92 − 0,34𝑥(ln 𝐶𝐿))/ ln 2)) 

𝐼𝐸𝑇(𝑃𝑇) = 10𝑥(6 − ((−1,77 − 0,42𝑥(ln 𝑃𝑇))/ ln 2)) 

Onde: 

PT: concentração de fósforo total medida à superfície da água, em µg.L-1; 

CL: concentração de clorofila a medida à superfície da água, em µg.L-1; 

ln: logaritmo natural. 

Quando disponíveis ambos os dados de clorofila a e fósforo, o resultado apresentado 

nas tabelas do IET será a média aritmética simples dos índices relativos ao fósforo total e a 

clorofila a, segundo a equação: 

𝐼𝐸𝑇 = [𝐼𝐸𝑇(𝑃𝑇) + 𝐼𝐸𝑇(𝐶𝐿)]/2 

Os limites estabelecidos para as diferentes classes de trofia estão apresentados na 

Tabela 7.63 a seguir. A caracteriza cada estado trófico. 

Tabela 7.63 - Classificação do estado trófico para rios.  

Classe de trofia Valor do IET 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 

Hipereutrófico IET > 67 

(Fonte: CETESB) 
 
 
 
 
 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 431 

 

Tabela 7.64 - Especificações do estado trófico dos corpos d'água. 

Estado Trófico Especificação 

Ultraoligotrófico 

Corpos de água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações 

insignificantes de nutrientes que não acarretam em prejuízos aos usos 

da água. 

Oligotrófico 

Corpos de água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem 

interferências indesejáveis sobre os usos da água, decorrentes da 

presença de nutrientes. 

Mesotrófico 

Corpos de água com produtividade intermediária, com possíveis 

implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na 

maioria dos casos. 

Eutrófico 

Corpos de água com alta produtividade em relação às condições 

naturais, com redução da transparência, em geral afetados por 

atividades antrópicas, nos quais ocorrem alterações indesejáveis na 

qualidade da água decorrentes do aumento da concentração de 

nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos. 

Supereutrófico 

Corpos de água com alta produtividade em relação às condições 

naturais, de baixa transparência, em geral afetados por atividades 

antrópicas, nos quais ocorrem com frequência alterações indesejáveis 

na qualidade da água, como a ocorrência de episódios florações de 

algas, e interferências nos seus múltiplos usos.  

Hipereutrófico 

Corpos de água afetados significativamente pelas elevadas 

concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com 

comprometimento acentuado nos seus usos, associado a episódios de 

florações de algas ou mortandades de peixes, com consequências 

indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive sobre as atividades 

pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

 

7.3.2.3.1. CGH Rio Verde 

Os Índices de Estado Trófico foi determinado a partir de dados primários coletados em 

uma campanha realizada em 02/03/2022. A Tabela 7.65 sintetiza os resultados obtidos nos 

pontos amostrados, de modo a caracterizar o ambiente em seu real estado trófico. O ponto 1 

se localiza no reservatório do empreendimento, enquanto que o ponto 2 se encontra a jusante 

da casa de força, já no trecho caracterizado como rio.  

Tabela 7.65 - Resultados do IET por ponto de coleta da CGH Rio Verde. 
Campanha Ponto Resultado Classificação 

02/03/2022 
P1 48,1 Oligotrófico 

P2 39,1 Ultraoligotrófico 

O IET no ponto situado no reservatório (P1) resultou em oligotrófico, ou seja, água 

limpa, de baixa produtividade, em que não ocorrem interferências sobre o uso da água devido 

a presença de nutrientes. Já, o IET no ponto 2 resultou em Ultraoligotrófico, ou seja, corpos 
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de água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações insignificantes de nutrientes 

que não acarretam prejuízos aos usos da água. 

7.3.2.3.2. PCH Rudolf 

Os Índices de Estado Trófico foi determinado a partir de dados coletados em 

campanhas anteriores. Os parâmetros de clorofila e fósforo ficaram abaixo do limite de 

quantificação porém o índice foi calculado utilizando os valores do limite de quantificação de 

cada um, a fim de apresentar um cenário mais próximo de real. As tabelas a seguir 

apresentam os resultados dos IETs calculados.  

Tabela 7.66- Resultados do IET por ponto de coleta da PCH Rudolf. 

 8/17 10/17 1/18 4/18 08/18 11/18 03/19 5/19 8/19 11/19 

P1 55,61 55,61 55,85 55,69 55,61 55,61 55,61 55,61 55,01 55,61 

P2 57,51 57,51 57,51 60,36 57,51 58,22 57,51 62,51 59,59 57,51 

P3 55,61 55,61 55,61 55,61 72,00 55,69 59,55 55,61 55,61 55,61 

P4 55,61 55,61 55,61 56,29 72,91 56,08 55,61 55,61 55,6 55,61 

 

Tabela 7.67 - Resultados do IET por ponto de coleta da PCH Rudolf. 

 03/20 05/20 07/20 10/20 02/21 05/21 05/21 

P1 58,31 58,34 55,61 57,51 58,09 58,36 57,55 

P2 60,91 60,37 57,51 60,56 58,51 59,41 59,90 

P3 58,60 58,40 55,61 56,62 57,37 58,60 57,07 

P4 58,43 55,61 55,61 58,72 57,46 58,60 57,07 

 

Os Índices de Estado Trófico também foi determinado a partir de dados primários 

coletados em uma campanha realizada em novembro de 2021. A Tabela 7.28 sintetiza os 

resultados obtidos nos pontos amostrados. 

Tabela 7.68- Resultados do IET de dados primários da PCH Rudolf. 

Campanha Ponto Resultado Classificação 

11/2021 

P1 26,2 Ultraoligotrófico 

P2 26,2 Ultraoligotrófico 

P3 39,7 Ultraoligotrófico 

P4 26,1 Ultraoligotrófico 

Os resultados do IET das campanhas anteriores indicaram, em sua maioria, um índice 

mesotrófico, e, eutrófico em campanhas realizadas no ponto 2. O índice atingiu a classificação 

de hipereutrófico na campanha de agosto de 2018 nos pontos 3 e 4. Já, em relação aos dados 

primários o IET resultou em ultraoligotrófico em todos os pontos.  

7.3.2.3.3. PCH Passo Manso  



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 433 

 

O IET do trecho de rio onde será implantada a PCH Passo Manso foi calculado através 

dos dados de monitoramento de qualidade da água realizado em uma campanha em 2009. A 

Tabela 7.69 ilustra o resultado.  

Tabela 7.69 - Resultados de IET nos pontos de monitoramento da PCH Passo Manso. 

Campanha Ponto Resultado Classificação 

11/2021 

P1 57,31 Mesotrófico 

P2 60,29 Eutrófico 

P3 49,50 Oligotrófico 

Os resultados acima apresentados indicam que a classificação do trecho a montante 

do empreendimento é mesotrófico, no TVR eutrófico e a jusante da casa de máquinas é 

oligotrófico.  

7.3.2.3.4. CGH Bruno Heidrich Neto 

O IET do trecho de rio próximo a CGH Bruno Heidrich Neto foi calculado em todos os 

pontos de monitoramento. A tabela a seguir ilustra os resultados em cada campanha 

realizada.  

Tabela 7.70 - Resultados de IET nos pontos de monitoramento da CGH Bruno Heidrich Neto. 

 02/16 06/16 01/17 06/17 01/18 06/18 01/19 06/19 01/20 06/20 01/21 06/21 

P1 33,77 54,84 29,87 55,61 55,61 55,60 56,85 61,11 57,51 60,74 60,12 59,63 

P2 29,86 54,84 29,87 55,61 55,61 57,22 55,61 55,61 58,19 59,80 60,72 57,87 

P3 29,86 54,84 29,87 56,15 55,61 57,09 55,61 55,61 55,66 55,61 60,12 58,54 

Também, foram calculados os índices através de dados primários advindos de uma 

campanha realizada em 13/01/2022. Os resultados se encontram apresentados na Tabela 

7.71. 

Tabela 7.71 – Resultados de IET dos dados primários da CGH Bruno Heidrich Neto.  

Campanha Ponto Resultado Classificação 

01/2022 

P1 42 Ultraoligotrófico 

P2 28,3 Ultraoligotrófico 

P3 28,2 Ultraoligotrófico 

As tabelas acima indicam que nas campanhas de 02/2016, 01/2017 e 01/2022 o curso 

d’água foi caracterizado como ultraoligotrófico. Nas campanhas de 06/2019, 06/2020, 01/2021 

e 06/2021 alguns pontos apresentaram características de eutrófico, já nas demais campanhas 

a classificação do rio resultou em mesotrófico.  

7.3.2.3.5. CGH Curt Lindner 

O IET do trecho de rio próximo a CGH Curt Lindner foi calculado em todos os pontos 

de monitoramento. A tabela a seguir ilustra os resultados em cada campanha realizada. 
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Tabela 7.72 - Resultados de IET nos pontos de monitoramento da CGH Curt Lindner 

 02/16 06/16 01/17 06/17 01/18 06/18 01/19 06/19 01/20 06/20 01/21 06/21 

P1 29,86 52,76 29,87 55,61 55,61 57,22 55,61 58,19 58,19 59,80 60,72 57,87 

P2 29,86 52,76 29,87 58,15 57,51 58,50 57,51 57,51 58,74 57,51 61,62 59,77 

P3 29,86 52,76 29,87 55,93 55,61 61,36 55,61 55,61 58,49 57,13 59,47 58,23 

Também, foram calculados os índices através de dados primários advindos de uma 

campanha realizada em 13/01/2022. Os resultados se encontram apresentados na Tabela 

7.73. 

Tabela 7.73 - Resultados de IET dos dados primários da CGH Curt Lindner.  

Campanha Ponto Resultado Classificação 

01/2022 

P1 28,2 Ultraoligotrófico 

P2 28,3 Ultraoligotrófico 

P3 27,6 Ultraoligotrófico 

Conforme apresentado nas tabelas acima, as campanhas de 02/2016, 01/2017 e 

01/2022 o IET do curso d’água foi caracterizado como ultraoligotrófico. Nas campanhas de 

06/2018, 06/2020, 01/2021 e 06/2021 alguns pontos apresentaram características de 

eutrófico, já nas demais campanhas a classificação do IET do rio resultou em mesotrófico. 

7.3.2.3.6. CGH Pacas 

O IET do trecho de rio próximo a CGH Pacas foi calculado em todos os pontos de 

monitoramento. A tabela a seguir ilustra os resultados em cada campanha realizada. 

Tabela 7.74 - Resultados de IET nos pontos de monitoramento da CGH Pacas. 

 01/17 06/17 01/18 06/18 01/19 16/19 01/20 02/20 06/20 06/20 01/21 06/21 

P1 42,30 57,51 57,51 61,64 63,39 60,21 57,51 49,29 54,18 59,18 56,08 58,06 

P2 29,87 55,61 55,61 58,81 63,82 55,61 55,61 36,09 52,75 57,65 55,38 55,37 

P3 29,87 56,93 55,61 55,13 55,61 55,61 55,61 31,66 52,75 57,23 59,52 58,29 

Também, foram calculados os índices através de dados primários advindos de uma 

campanha realizada em 13/01/2022. Os resultados se encontram apresentados na Tabela 

7.75. 

Tabela 7.75 - Resultados de IET dos dados primários da CGH Pacas. 

Campanha Ponto Resultado Classificação 

01/2022 

P1 38,5 Ultraoligotrófico 

P2 25,1 Ultraoligotrófico 

P3 28,1 Ultraoligotrófico 

As tabelas apresentadas ilustram os resultados de IET no curso d’água próximo a CGH 

Pacas, as campanhas datas de 01/2017, 02/2020 e 01/2022 resultaram em ultraoligotrófico. 
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Também, as campanhas de 06/2018, 06/2019, 06/2020 e 01/2021 classificaram o IET como 

eutrófico, e a campanha de 01/2019 resultou em supereutrófico nos pontos 1 e 2. Os demais 

pontos foram classificados como mesotrófico.  

7.3.2.4. Discussão de resultados 

As análises de qualidade da água indicaram que a maioria dos parâmetros analisados 

em cada ponto de amostragem apresentaram suas concentrações dentro do limite 

estabelecido pela legislação CONAMA 357. No entanto, parâmetros como os coliformes 

termotolerantes se mostraram acima no limite permitido (<1000NMP/100mL) em praticamente 

todos os pontos, principalmente em campanhas realizadas nos anos de 2021 e 2022. 

A presença de concentrações elevadas de coliformes termotolerantes na água indica 

uma contaminação por fezes e esgoto doméstico advindo de comunidades ribeirinhas na 

região. Também, outra suposição seria a poluição do rio por dejetos oriundos de criação 

animal.  

O parâmetro cor verdadeira também ultrapassou o limite estabelecido pelo CONAMA 

357 de <75 mg Pt/l em pontos situados próximos as usinas Rudolf e Rio das Pacas, em 

campanhas realizadas nos anos de 2020 e 2021 na primeira e 2016 e 2017 no segundo. A 

cor da água pode ser influenciada pela presença de extratos orgânicos animais ou vegetais, 

de características coloidais ou substâncias dissolvidas.  

Outro parâmetro que se apresentou elevado nas análises de qualidade da água foi o 

fósforo total. Sua concentração máxima é de 0,05, e em pontos situados no trecho de rio das 

usinas Rio Verde, Curt Lindner e Bruno Heidrich Neto esse valor foi ultrapassado em 

campanhas realizadas em 2019, 2020, 2021 e 2022. O fósforo é um nutriente proveniente 

tanto da produção agrícola, quanto de áreas urbanas e industriais, pode ser transportado via 

escoamento superficial para o curso d’água de forma a enriquecer o meio, e, 

consequentemente favorece o crescimento excessivo de plantas aquáticas.  

No Rio Pacas o parâmetro manganês se apresentou em desconformidade com o limite 

da legislação em campanhas de 2016, 2017, 2018 e 2021. A presença de manganês em 

concentrações acima do limite da legislação indica um ambiente com baixo teor de oxigênio, 

podendo indicar uma possível contaminação por fertilizantes ou efluentes industriais.  

Ademais, nas análises de qualidade da água houve alterações pontuais em 

parâmetros como cor verdadeira, DBO, clorofila a e pH.  
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Em relação ao indicador IQA, houve resultados apenas de “Boa” para todos os pontos 

analisados, o que classificam uma qualidade da água apropriada para a classe II de 

enquadramento do corpo d’água. A classe II apresenta características de permitir o consumo 

humano após tratamento convencional, recreação de contato primário, irrigação, aquicultura 

e atividade de pesca, além de outros usos menos restritivos. 

O Índice de Estado Trófico (IET), que apresenta a presença excessiva de nutrientes e 

crescimento excessivo de águas, apresentou resultados para a maioria das campanhas de 

dados primários como ultraoligotrófico. Este indica muito baixa produtividade e sem prejuízos 

provocados por concentrações de nutrientes, além de representar baixos índices de poluição. 

Por outro lado, em campanhas com dados anteriores os resultados de IET resultaram, em sua 

maioria mesotrófico, o que caracteriza corpos d’água com produtividade intermediária com 

possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis. Ademais, 

também houve pontos com resultados eutrófico, oligotróficos e ultraoligotróficos.  

7.3.3. Fauna aquática 

7.3.3.1. Macroinvertebrados aquáticos 

Neste item são apresentados os resultados obtidos pelo levantamento de dados 

primários e secundários quali-quantitativos de organismos bentônicos que ocorrem na região 

do Rio Itajaí do Oeste. 

7.3.3.1.1. Metodologia 

Para o presente relatório foram levantados documentos técnicos e acadêmicos sobre 

dados quali-quantitativos de macroinvertebrados aquáticos bentônicos na região da Bacia do 

Rio Itajaí do Oeste. A partir do material disponível foram avaliados os dados de Riqueza (total 

de táxons registradas na região) e Constância (porcentagem dos pontos em que determinado 

táxon esteve presente) considerando três categorias, de acordo com o Termo de Referência 

para a elaboração de AIBH: 

• Táxon Constante: presente em mais de 50% dos pontos amostrais 

• Táxon Acessório: presente entre 25% e 50% dos pontos amostrais 

• Táxon Acidental: presente em menos de 25% dos pontos amostrais. 

7.3.3.1.2. Resultados e discussão 

Foram encontrados quatro relatórios de monitoramento de qualidade da água em três 

CGHs (Bruno Heidrich Neto, Curt Lindner e Rio das Pacas, instaladas no Rio Rauen, afluente 

do Rio Itajaí do Oeste) (Pronatur, 2022) e uma PCH (Rudolf, instalada no próprio Rio Itajaí do 
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Oeste) (Pronatur, 2021), todas localizadas no município de Taió, SC. Esses relatórios 

apresentam levantamento da comunidade de macroinvertebrados aquáticos presentes nas 

áreas dos empreendimentos. Estes estudos foram considerados como dados primários, uma 

vez que foram realizados há menos de três anos. 

Resultados dos estudos de referência 

Os métodos de coleta dos quatro estudos foram os mesmos, sendo realizada com uso 

de malha 500μm. As amostras foram preservadas em álcool 70% e triados conforme 

metodologia Standart Methods (22nd Edition, 2012) 10500 e CETESB – Protocolo para 

Biomonitoramento com as Comunidades bentônicas de Rios e Reservatórios do Estado de 

São Paulo, 2012. 

Os resultados das coletas foram apresentados em nove diferentes pontos amostrais, 

sendo: P1 - Montante; P2 - Trecho de vazão reduzida; P3 – Jusante nas três CGHs e quatro 

pontos amostrais na PCH Rudolf. Entretanto, os dados desta PCH foram apresentados em 

uma tabela sem distinção entre os quatro pontos de coleta e, desta forma, os dados serão 

apresentados apenas como P. 

A Tabela 7.76 a seguir mostra os táxons encontrados nos quatro empreendimentos 

hidroelétricos da região cujos dados estavam disponíveis. 

Tabela 7.76 - Presença de invertebrados aquáticos em empreendimentos hidroelétricos no Rio Itajaí 
do Oeste. Pontos de Coleta: P1 – Montante, P2 – Vazão reduzida, P3 – Jusante, P – não identificado. 

Táxon 
CGH 

Bruno 
CGH Curt 

CGH Rio 
das Pacas 

PCH 
Rudolf 

Constância 
Pontos 

FILO ARTHROPODA       

CLASSE INSECTA       

Ordem Diptera P1, P2 P1, P3 P1 P Constante 

Família Chironomidae P1, P2, P3 P1, P2 P1, P2, P3 P Constante 

Cricotopus sp.   P2  Acidental 

Ordem Plecoptera P3  P2, P3 P Acessória 

Família Perlidae P3 P2  P Acidental 

Família Perlodidae P1   P Acidental 

Superordem Collembola P3 P2, P3 P2  Acessória 

Ordem Coleoptera P1, P2  P3 P Acessória 

Família Dystiscidae    P Acidental 

Família Dryopidae    P Acidental 
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Táxon 
CGH 

Bruno 
CGH Curt 

CGH Rio 
das Pacas 

PCH 
Rudolf 

Constância 
Pontos 

Família Ptylodactilidae P1    Acidental 

Família Gyrinidae   P1, P3 P Acidental 

Família Staphylinidae    P Acidental 

Família Hydrophilidae    P Acidental 

Família Elmidae P1, P2, P3 P1, P2 P1, P3 P Constante 

Familia Noteridae P1, P3 P2 P1 P Constante 

Familia Psephenidae P3 P2 P3 P Acessória 

Família Ptylodactilidae P3 P2  P Acidental 

Ordem Ephemeroptera P1, P2, P3 P1, P2, P3 P1, P2. P3 P Constante 

Família Leptohyphydae P3 P2, P3  P Acessória 

Família Heptageniidade    P Acidental 

Família Leptophlebiidae P1, P2 P1 P1, P3 P Constante 

Família Baetidae P2 P1 P1, P2 P Constante 

Baetis sp.    P Acidental 

Ordem Odonata P1, P2, P3 P1, P2, P3  P Constante 

Família Coenagrionidae    P Acidental 

Família Libellulidae  P2, P3 P1, P2 P2, P3 P Constante 

Família Lestidae    P Acidental 

Família Anisoptera   P2 P Acidental 

Família Aeshnidae   P2 P Acidental 

Família Gomphidae P2 P1 P2, P3 P Constante 

Família Megapodagrionidae   P3  Acidental 

Família Perilestidae    P Acidental 

Megapodagrio nidae    P Acidental 

Subordem Zygoptera P1, P2, P3 P1, P2 P3 P Constante 

Família Calopterygidae P1  P3 P Acessória 

Ordem Lepidoptera        

Família Pyralidae    P3  Acidental 

Ordem Megaloptera    P3  Acidental 

Família Corydalidae  P2 P1 P2 P Acessória 

Ordem Hemiptera    P Acidental 
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Táxon 
CGH 

Bruno 
CGH Curt 

CGH Rio 
das Pacas 

PCH 
Rudolf 

Constância 
Pontos 

Infraordem Nopomorpha    P Acidental 

Família Cimicidae    P Acidental 

Familia Veliidae P1, P2, P3 P1, P2, P3 P1, P2, P3 P Constante 

Familia Mesoveliidae  P2 P1   Acidental 

Família Corixidae P1, P3 P2 P1, P2, P3 P Constante 

Família Gerridae P1, P2 P1 P1, P2 P Constante 

Família Notonectidae   P1, P3 P Acidental 

Família Pleidae   P1  Acidental 

Notonecta sp.   P1 P Acidental 

Família Belostomatidae P1  P3 P Acidental 

Ordem Amphipoda P1   P Acidental 

Ordem Trichoptera P1, P2, P3 P1, P2, P3 P1, P2, P3 P Constante 

CLASSE CHELICERATA       

Ordem Arachnida       

Familía Araneae P1 P3 P1 P Acessória 

FILO ANNELIDA P1, P3 P1, P2, P3 P2, P3 P Constante 

CLASSE CLITELLATA    P Acidental 

Subclasse Hirudinea   P1 P Acidental 

Subclasse Oligochaeta P2, P3 P1, P2, P3  P Constante 

Ordem Haplotaxida       

Família Tubificidae       

Tubifex sp. P1, P3 P2, P3 P1, P2 P Constante 

CLASSE POLYCHAETA    P Acidental 

FILO MOLLUSCA       

CLASSE GASTROPODA P2 P1  P Acidental 

Família Ampullaridae    P Acidental 

Pomacea sp. P2 P1, P3 P2, P3 P Constante 

Família Ancylidae  P2   Acidental 

Família Planorbidae   P1 P Acidental 

Familía Lymnaeidae P2 P1 P3 P Acessória 

Família Ancylidae    P Acidental 
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Táxon 
CGH 

Bruno 
CGH Curt 

CGH Rio 
das Pacas 

PCH 
Rudolf 

Constância 
Pontos 

Familia Physidae P2 P1 P3 P Acessória 

CLASSE BIVALVIA    P Acidental 

Ordem Mytiloida       

Família Myrtiidae       

Limnoperna fortunei P2 P1   Acidental 

Ordem Unionoida       

Familia Margaritiferida       

Margaritifera sp. P2 P1  P Acidental 

Família Fluminea P3    Acidental 

Família Ancylidae P3    Acidental 

Ordem Veneroida       

Família Corbiculidae       

Corbicula fluminea  P2, P3  P Acidental 

Ordem Unionoida        

Família Hyriidae       

Diplodon sp.  P3  P Acidental 

SUBFILO CRUSTACEAE       

Classe Malacostraca       

Ordem Decapoda       

Familia Aeglidae       

Aegla sp.  P3   Acidental 

Família Palaemonidae    P Acidental 

 

O grupo mais representativo, com um total de 53 táxons, foi a Classe Insecta, 

distribuída em 13 Ordens (incluindo super, sub e infraordem) e 36 famílias. Apenas três táxons 

foram identificados até o nível de gênero e um até sua espécie. 

Destes, 15 foram categorizados como táxons Constantes, 6 como Acessórios e 31 

como Acidentais. 

A Classe Chelicerata está representada com apenas uma família e ordem e foi 

classificada como Acessória. 
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A Classe Malacostraca está distribuída em apenas uma ordem e duas famílias, sendo 

ambas consideradas Acidentais. 

A Classe Clitellata apresenta organismos divididos em duas subclasses, uma 

Constante e outra Acidental, tendo um gênero, Tubifex sp., considerado Constante. 

A Classe Polychaeta foi classificada como Acidental, tendo apenas registro em um 

ponto amostral. 

Os Gastropoda são representados por seis famílias distintas, com um gênero 

identificado (Pomacea sp.) e considerado Constante. Duas famílias são Acessórias, sendo as 

demais Acidentais. 

Já os Bivalve são representados por seis famílias distribuídas em quatro ordens 

diferentes, com dois gêneros e duas espécies identificadas. Todos os táxons desse grupo 

foram considerados Acidentais. Destaque para a espécie invasora Corbicula fluminea. 

7.3.3.1.2.1. Espécies Ameaçadas 

Não foi registrada nenhuma espécie listada como ameaçada de extinção nos relatórios 

de monitoramento analisados. 

7.3.3.1.2.2. Espécies Exóticas e Invasoras 

Foi registrada a presença da espécie invasora Corbicula flumínea na CHG Curt e na 

PCH Rudolf. 

De todos os 76 táxons classificados, 10 foram considerados Acessórios, 47 Acidentais 

e 19 Constantes. Esse resultado demonstra uma grande heterogeneidade entre os pontos 

amostrais. 

Quanto à distribuição dos táxons entre os diferentes empreendimentos monitorados, 

temos a ocorrência de 41 táxons na CGH Bruno, 36 na CGH Curt, 39 na CGH Rio das Pacas 

e 63 na PCH Rudolf. O maior número de táxons encontrado na PCH Rudolf pode ser explicado 

por esse ser um empreendimento de maior porte, instalado em um rio também de maior porte 

e que recebe as águas do próprio Rio Rauen em seu reservatório. Não foram feitas as 

comparações entre a riqueza de espécies uma vez que apenas três espécies foram 

identificadas e não seria possível comparar táxons como ordem e família de um grupo tão 

diverso como dos macroinvertebrados. Os dados disponíveis não se mostram suficientes para 

realizar essa e outras análises mais aprofundadas sobre esse grupo. 

A presença da espécie asiática invasora Corbicula flumínea indica a necessidade de 

medidas e/ou programas de controle e erradicação dessa espécie. 
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As publicações sobre macroinvertebrados aquáticos na região específica da bacia do 

rio Itajaí do Oeste não permitiam uma análise mais aprofundada sobre esse grupo por toda a 

extensão da bacia. Os quatro relatórios encontrados são de empreendimentos próximos entre 

si, sendo três deles no mesmo rio (Rio Rauen) que desemboca exatamente no reservatório 

da PCH Rudolf, no rio Itajaí do Oeste. 

Apenas como parâmetro de comparação, temos a AIBH do rio Itajaí-açu que encontrou 

92 táxons distribuídos em 48 famílias e 17 ordens, em uma bacia bastante mais extensa que 

a do rio Itajaí do Oeste, que apresentou 57 táxons distribuídos em 52 famílias e 17 ordens. 

7.3.3.2. Ictiofauna 

Os organismos aquáticos conhecidos popularmente como peixes são compostos por 

vários clados diferentes formando um grupo monofilético, incluindo os acraniatas (Myxini), os 

peixes cartilaginosos (Chondrichthyes) e os peixes ósseos (Osteichthyes) que são o clado 

com maior riqueza e abundância atualmente (NELSON, 2016). Os peixes ósseos atualmente 

representam mais da metade de todas as espécies conhecidas de vertebrados e 96% das 

espécies de peixes conhecidas (BAUMANN, H., 2022). Com cerca de mais de 36 mil espécies 

registradas e a cada ano novas espécies vêm sendo descobertas (BIRINDELLI & 

SIDLAUSKAS, 2018; FRICKE et al., 2022). Apesar dos ambientes de água doce 

representarem uma área muito menor em comparação ao ambiente marinho, 

aproximadamente metade das espécies de peixes conhecidas são consideradas como peixes 

de água doce (WORM et al., 2018; FRICKE et al., 2022). 

A região neotropical compreende os continentes da América do Sul e Central, indo 

desde as terras altas do planalto Mexicano até as florestas subpolares do sul da Argentina 

(ALBERT et al., 2020), devido a sua grande extensão e diferentes biomas, essa região 

apresenta a maior diversidade de peixes de mundo com mais de 6 mil espécies válidas, 

representando 25% da ictiofauna conhecida até o presente momento (DAGOSTA et al., 2019; 

MALABARBA & MALABARBA, 2020). O mais surpreendente é que toda essa diversidade é 

concentrada em menos de 0,003% da água disponível no planeta (VARI & MALABARBA, 

1998). 

Devido a sua grande extensão e a presença de diferentes biomas, mais de 3400 

espécies de peixes possuem algum registro no território brasileiro (FROESE & PAULY, 2022). 

Entre os grandes sistemas hidrográficos, existe o conjunto de pequenas bacias que nascem 

nas escarpas da serra do mar e drenam diretamente para o Oceano Atlântico, denominada 

de ecorregião do litoral sul brasileiro (ABELL et al., 2008), que apresentam uma grande 

heterogeneidade ambiental em extensões relativamente curtas (BUCKUP, 1999). A ictiofauna 
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dessa ecorregião é caracterizada por uma elevada especiação e alta ocorrência de espécies 

endêmicas, devido principalmente ao fenômeno conhecido como capturas de cabeceiras e 

aos avanços e retrocessos do nível do mar (RIBEIRO, 2006; ALBERT & REIS, 2011). 

Dentre as bacias independentes da ecorregião do litoral sul brasileiro, a bacia do rio 

Itajaí-Açu é maior com 15.500 km2 e seu canal principal 200 km de extensão, ocupando 

16,15% do território do estado de Santa Catarina, distribuídos ao longo de 47 municípios. A 

bacia do Itajaí Açu pode ser dividida em três áreas: alto, médio e baixo Vales do Itajaí. A 

região conhecida como Alto Itajaí-Açu, possui 26 quilômetros de extensão, compreende a 

área desde as nascentes dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste até o Salto dos Pilões. O 

Médio Itajaí-Açu possui 93 quilômetros de extensão, inicia na região do Salto dos Pilões (entre 

os municípios de Lontras e Ibirama) e vai até o Salto Weissbach no município de Blumenau. 

O Baixo Itajaí-Açu, possui cerca de 80 quilômetros de extensão e inicia no Salto Weissbach e 

segue até o Oceano Atlântico, passando pelas cidades de Blumenau, Gaspar, Ilhota, 

Navegantes e Itajaí. 

Dentro desse contexto, na região do alto vale do Itajaí-Açu, o rio Itajaí do Oeste é um 

dos principais formadores do rio Itajaí-Açu ao se encontrar com o rio Itajaí do Sul no município 

de Rio do Sul (IBGE 2000). O rio Itajaí do Oeste possui uma extensão de 102,89 km e uma 

área de 3054,5 km2, tendo suas cabeceiras no município de Rio do Campo a uma altitude de 

761 metros em relação ao nível do mar (MARCUZZO et al., 2011). É caracterizado por possuir 

um trecho sinuoso, com pouca declividade e alguns pequenos saltos ou área de corredeiras 

(GRANDO, 2011) o que pode refletir em uma variedade de habitats para a comunidade 

ictiofaunística. 

O presente trabalho tem por objetivo caracterizar a ictiofauna do rio Itajaí do Oeste por 

meio de dados primários e secundários, identificar as principais ameaças para o grupo, propor 

medidas a fim de diminuir os impactos negativos sobre a ictiofauna e elencar áreas de 

interesse para a conservação da ictiofauna do rio Itajaí do Oeste. 

7.3.3.2.1. Metodologia 

Dados Secundários  

Para o levantamento de dados secundários da ictiofauna na área da bacia hidrográfica 

do rio Itajaí do Oeste, foram pesquisadas diferentes fontes de informação como por exemplo, 

artigos e livros específicos sobre a ictiofauna da região de estudo, IUCN, FishBase, 

SpeciesLink, Museus e Gbif. Foram levados em consideração para a pesquisa, somente 
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informações relacionadas a peixes registrados na região da bacia hidrográfica do rio Itajaí do 

Oeste. 

Após a compilação destes dados, foi verificada a validade destas informações – haja 

vista que essas informações podem conter erros de diferentes naturezas (e.g. coordenadas 

imprecisas, nomenclatura desatualizada, erros de identificação, entre outros). 

Dados Primários 

A área de estudo encontra-se na hidrografia pertencente à “Província dos rios costeiros 

do Sudeste-Sul Brasileiro”, ou também denominada “Bacia do Leste” (RINGUELET, 1975; 

BIZERRIL, 1994). Essa região biogeográfica é representada por inúmeras drenagens de rios 

de pequeno, médio e grande porte contidas entre a Serra do Mar e o Litoral Atlântico, na área 

de domínio da Mata Atlântica (ABILHOA et al., 2011). 

As bacias hidrográficas da vertente costeira da Serra do Mar estão inseridas no bioma 

Mata Atlântica. A característica geomorfológica mais conspícua dessa margem Atlântica é a 

presença da Serra do Mar (RIBEIRO et al., 2006), e de inúmeras drenagens costeiras 

independentes com nascentes em encostas elevadas (CASTRO, 1999), que apresentam uma 

grande heterogeneidade ambiental em extensões relativamente curtas, caracterizadas pelo 

elevado endemismo e baixa riqueza (BUCKUP, 1999; ABILHOA et al., 2011). 

Para a caracterização da ictiofauna da bacia do rio Itajaí do Oeste foram selecionados 

13 pontos de amostragens distribuídos entre o canal principal do rio Itajaí do Oeste e alguns 

de seus afluentes mais representativos (Figura 7.167 e Tabela 7.77). 
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Figura 7.167 - Localização dos pontos amostrais para caracterização da ictiofauna da bacia 
hidrográfica do rio Itajaí do Oeste. 

 

Tabela 7.77 - Coordenadas e descrição dos pontos de amostragem para caracterização da ictiofauna 
da bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste. 

Pontos 
Coordenadas UTM (22J) 

Nome do corpo hídrico 
Long. Lat. 

Ponto 01 583238 7024749 rio Itajaí do Oeste. 

Ponto 02 588673 7025124 rio do Campo. 

Ponto 03 582230 7014231 rio Itajaí do Oeste. 

Ponto 04 580233 7009044 rio do Corisco. 

Ponto 05 588070 7007519 rio Itajaí do Oeste. 

Ponto 06 598995 7003735 rio Ribeirão Pequeno. 

Ponto 07 598156 7002606 rio Itajaí do Oeste. 
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Pontos 
Coordenadas UTM (22J) 

Nome do corpo hídrico 
Long. Lat. 

Ponto 08 579537 6991305 rio Taió. 

Ponto 09 595832 6985032 rio das Pombinhas. 

Ponto 10 618122 6992490 rio Itajaí do Oeste. 

Ponto 11 602336 6977162 rio das Pombas. 

Ponto 12 629544 6985830 rio Itajaí do Oeste. 

Ponto 13 582166 7018506 rio do Verde. 

 

  Os pontos amostrais, em relação as suas margens, são compostos em sua maioria 

por áreas de plantio (com destaque para a rizicultura), pastagens (criação de gado) e 

construções antrópicas (casas) (Figura 7.168 e Figura 7.169). O canal principal na área de 

estudo (rio Itajaí do Oeste) apresenta pouca sinuosidade e declives, correnteza fraca, águas 

com alta turbidez e uma tendência ao aumento de áreas urbanas no sentindo montante 

jusante (Figura 7.168). Os pontos localizados nos afluentes do rio Itajaí do Oeste, variam suas 

características conforme a estrutura das margens, declividade, profundidade e tipo de 

substrato (Figura 7.169). Devido às fortes chuvas que ocorreram antes e durante o momento 

das coletas na região, todos os pontos amostrais apresentaram um nível da água maior do 

que o normal (observação baseada em conversa com moradores). 

Todos os pontos amostrais foram localizados com GPS (Global Positioning System), 

fotografados e caracterizados quanto as suas condições ambientais. Foram realizadas 

anotações sobre o horário e apetrechos de coleta empregados em cada um dos pontos 

amostrais. 
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Figura 7.168 - Pontos amostrais localizados no canal principal do rio Itajaí do Oeste. 
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Figura 7.169 - Pontos amostrais localizados nos afluentes do rio Itajaí do Oeste. 

 



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 449 

 

7.3.3.2.1.1. Apetrechos de coleta 

Para o levantamento da ictiofauna foram utilizados diferentes apetrechos de pesca, a 

fim de caracterizar a ictiofauna como um todo (Figura 7.170). Os apetrechos utilizados foram 

os seguintes: 

✓ Peneira: foi utilizada junto a vegetação marginal por um período de 30 minutos. 

✓ Pesca Elétrica: foi utilizada em locais de correnteza moderada por um período 

de 30 minutos em cada ponto amostral. 

✓ Rede de arrasto: foi utilizado em locais onde o substrato era composto por areia, 

cascalho e/ou sedimento fino, totalizando cinco arrastos por ponto amostral. 

✓ Rede de espera: Foram armadas três redes de espera em cada ponto amostral 

com diferentes tamanhos de malhas (1,5 a 5,0 cm). As redes foram armadas no 

final da tarde e retiradas pela manhã, totalizando no mínimo 12 horas de 

exposição por ponto amostral. 
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Figura 7.170 - Apetrechos de pesca utilizados para o levantamento da ictiofauna. 

 

Os exemplares da fauna aquática foram acondicionados em sacos plásticos 

identificados de acordo com seu ponto de coleta e método utilizado na captura. Após a coleta, 

os indivíduos da fauna aquática foram fixados em formaldeído à 10% por 48h e após este 

período, transferidos para uma solução de álcool etílico a 70% onde serão preservados. Os 

exemplares foram identificados com auxílio de guias e artigos até a menor categoria 
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taxonômica possível, etiquetados e tombados na coleção do Museu de História Natural Capão 

da Imbuia. 

7.3.3.2.1.2. Análise de dados 

As espécies foram classificadas conforme a sua constância na comunidade 

amostrada. O critério para essa classificação foi baseado no percentual do número de 

amostragem (pontos amostrais) que a espécie for registrada, em relação ao número total. A 

espécie foi considerada constante quando esse percentual ultrapassou 50%; acessória, 

quando o percentual ocorreu entre 25% e 50%; e acidental, quando foi inferior a 25%. 

As estimativas de riqueza, em relação ao esforço amostral empregado, foram 

analisadas através de curvas de rarefação, ou seja, curvas médias de acumulação de 

espécies construídas a partir de técnicas de reamostragem (técnica de rarefação ou 

interpolação), sendo a riqueza de espécies plotada na abscissa e as amostras (esforço) na 

ordenada (COLWELL et al., 2004). Esta análise foi realizada com auxílio do programa 

EstimateS 7.5 (COLWELL, 2009), empregando os estimadores não paramétricos e 500 

casualizações (COLWELL & CODDINGTON, 1994). Algoritmos não-paramétricos foram 

utilizados para estimar a riqueza de espécies em relação ao esforço amostral empregado, 

possibilitando a comparação com os valores de referência (MAGURRAN, 2007). 

A similaridade entre os sítios amostrais foi calculada mediante a utilização do índice 

de Jaccard, expresso pela fórmula a seguir: 

Ij=c/(a+b+c)=c/(A+B-c) 

Onde: lj representa o índice de Jaccard, “a” é o número de espécies exclusivas do local 

A; “b” representa o número de espécies exclusiva do local B e “c” é o número de espécies 

presentes em ambos os locais (A e B). 

Para o cálculo da diversidade de táxons foi utilizado o índice de diversidade de 

Shannon-Wiener (H’), que assume que os indivíduos foram amostrados ao acaso a partir de 

uma população “indefinidamente grande” e que todas as espécies estão representadas na 

amostra (PIELOU, 1975). Para o cálculo deste índice foram empregados os dados 

quantitativos obtidos através das capturas. Tal índice é descrito pela equação: 

H^'=-∑▒〖(pi).log〖(pi)〗 〗 

Onde: 
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“pi” é o número de indivíduos da espécie i dividido pelo número total de indivíduos da 

amostra; “log” é o logaritmo de base 2. Este índice foi calculado considerando os dados 

quantitativos. 

Também foi calculada a equitabilidade através da fórmula (PIELOU, 1975): 

J'=H'/H'max 

Onde: 

“H'” é o índice de Shannon e Hmax é o logaritmo do número total das espécies. Este 

índice varia de 0 a 1 e avalia a uniformidade do registro das espécies ao longo da amostragem. 

Este índice foi calculado considerando os dados quantitativos. 

7.3.3.2.2. Resultados e Discussão 

Dados Secundários 

O levantamento de dados secundários para a bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste 

resultou em 45 espécies, distribuídas em seis ordens e 13 famílias. As ordens Siluriformes 

com 19 espécies e Characiformes com 16 espécies foram as mais representativas em termos 

de famílias e espécies, resultado esperado e que está de acordo com outros levantamentos 

realizados ao longo de bacias hidrográficas na região norte nordeste catarinense (DUBOC & 

ABILHOA 2003; MENEZES et al., 2007; ABRAHÃO et al., 2015; PINHEIRO et al., 2017) 

(Tabela 7.78). 

Tabela 7.78 - Ordens, famílias e respectivo número de espécies de peixes registrados para a bacia 
do Itajaí do Oeste, organizadas de acordo com seus respectivos taxa. 

Ordens Famílias (nº de espécies registradas) 

Siluriformes (19) 
Callichthyidae (01), Heptapteridae (04), Loricariidae (12), 

Pimelodidae (01), Trichomycteridae (01). 

Characiformes (16) 
Characidae (11), Curimatidae (02), Crenuchidae (01), Erythrinidae 

(02). 

Cichliformes (05) Cichlidae (05). 

Gymnotiformes (02) Gymnotidae (02). 

Cypriniformes (01) Xenocyprididae (01). 

Cyprinodontiformes (01)  Poeciliidae (01). 

Synbranchiformes (01) Synbranchidae (01). 

 

As famílias Loricariidae com 12 espécies, Characidae com 11 espécies, Cichlidae com 

cinco espécies e Heptapteridae com quatro espécies foram as mais representativas. As 
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famílias Cichlidae e Xenocyprididae também merecem destaque por apresentarem espécies 

exóticas (Tabela 7.79). 

Tabela 7.79 - Lista de táxons da ictiofauna levantados para os ambientes de água doce da 
bacia do rio São João e seu entorno, baseados em dados secundários. Nível de ameaça: ameaça 

internacional (Int) baseada na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN), ameaça nacional (Nac) baseada na lista da fauna brasileira ameaçada de extinção 

(MMA, 2014) e Portaria IBAMA nº 445 de 2014; ameaça estadual (Est) baseada na Resolução 
CONSEMA nº 002, de 06 de dezembro de 2011, que reconhece a Lista Oficial de Espécies da Fauna 
Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina; (LC) pouco preocupante; (NT) espécie quase 

ameaçada; (VU) espécie vulnerável; (EN) em perigo; (CR) criticamente em perigo; (DD) dados 
deficientes. Fonte: 1) ICMBio, 2008; 2) PCH Passo Manso, 2009; 3) ABRAHÃO et al., 2015; 4) CGH 

Rio Verde, 2020; 5) PCH Rudolf, 2021; 6) CGH Bruno Heidrich Neto, 2022; 7) CGH Curt 
Lindner,2022; 8) Species Link, 2022. 

TÁXON/NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
ASPECTOS DE 

CONSERVAÇÃO 
FONTE 

CHARACIFORMES    

Characidae    

Astyanax lacustris Lambari do rabo amarelo  2,3,4,5,6,7 

Astyanax laticeps Lambari  4,8 

Bryconamericus iheringii Lambari 
Endêmica Mata 

Atlântica 
3,6,7 

Deuterodon langei Lambari 
Endêmica Mata 

Atlântica 
7 

Deuterodon supparis Lambari Endêmica Itajaí Açu 5,6,7,8 

Oligosarcus brevioris Saicanga  2,6,7 

Oligosarcus hepsetus Saicanga 
Endêmica Mata 

Atlântica 
1,3,5,6,7 

Oligosarcus jenynsii Saicanga  4 

Psalidodon bifasciatus  Lambari do rabo vermelho  5 

Psalidodon eigenmanniorum Lambari do rabo vermelho  3 

Psalidodon fasciatus Lambari do rabo vermelho  4,5,6,7 

Crenuchidae    

Characidium pterostictum Mocinha 
Endêmica Mata 

Atlântica 
8 

Curimatidae    

Steindachnerina biornata Saguiru  4 

Steindachneria brevipinna Saguiru  4 

Erythrinidae    

Hoplias lacerdae Trairão  5,6 

Hoplias malabaricus Traíra  1,3,6,7 

CICHLIFORMES    
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TÁXON/NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
ASPECTOS DE 

CONSERVAÇÃO 
FONTE 

Cichlidae    

Crenicichla igara Joaninha  2 

Crenicichla maculata Joaninha  5 

Crenicichla cf. missioneira Joaninha  7 

Geophagus iporangensis Cará  1,4,5,6,7,8 

Oreochromis niloticus Tilápia Exótica 1 

CYPRINIFORMES    

Xenocyprididae    

Ctenopharyngodon idella  Carpa Exótica 1 

CYPRINODONTIFORMES     

Poeciliidae    

Cnesterodon brevirostratus Guaru  8 

GYMNOTIFORMES    

Gymnotidae    

Gymnotus carapo Tuvira  5 

Gymnotus pantherinus Tuvira 
Endêmica Mata 

Atlântica 
5 

SILURIFORMES    

Callichthyidae    

Corydoras ehrhardti Coridoras 
Endêmica Mata 

Atlântica; LC - IUCN 
3 

Heptapteridae    

Imparfinis sp. Bagrinho  3 

Pimodella australis Mandi  1,5,6,7 

Pimelodella pappenheimi Mandizinho 
Endêmica Mata 

Atlântica; LC - IUCN 
4 

Rhamdia quelen Jundiá  1,2,3,4,5,6,7 

Loricariidae    

Ancistrus multispinis Cascudo 
Endêmica Mata 

Atlântica 
2,4,5,7 

Epactionotus itaimbezinho Limpa vidro 
Endêmica Mata 

Atlântica 
3 

Hemiancistrus fuliginosus Cascudo  5 

Hypostomus commersoni Cascudo avião  4,5,6,7 

Hypostomus isbrueckeri Cascudo  2,4,5,6,7 

Loricariichthys anus Cascudo viola  2 
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TÁXON/NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
ASPECTOS DE 

CONSERVAÇÃO 
FONTE 

Parotocinclus maculicauda Limpa vidro 
Endêmica Mata 

Atlântica 
3,8 

Pareiorhaphis hystrix Cascudo 
Endêmica Mata 

Atlântica 
6,7 

Pareiorhaphis steindachneri Cascudo 
Endêmica Mata 

Atlântica 
4,5,6,7,8 

Rineloricaria aequalicuspis Cascudo chinelo 
Endêmica Mata 

Atlântica 
3 

Rineloricaria quadrensis Cascudo chinelo 
Endêmica Mata 

Atlântica 
3 

Rineloricaria tropeira Cascudo chinelo 
Endêmica Mata 

Atlântica 
6,7 

Pimelodidae    

Pimelodus maculatus Mandi  5 

Trichomycteridae    

Cambeva sp. Cambeva 
Endêmica Mata 

Atlântica 
6,7 

SYNBRANCHIFORMES    

Synbranchidae    

Symbranchus marmoratus Muçun  1 

 

O levantamento de dados secundários relacionados ao levantamento da ictiofauna na 

bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste resultou em oito trabalhos, sendo que a maioria (cinco) 

são relacionados ao monitoramento de peixes relacionados a atividades de geração de 

energia (CGHs e PCHs). Apesar de serem trabalhos realizados por biólogos capacitados, 

esses trabalhos não passaram por revisão de pares e não foram publicados em revistas 

especializadas o que pode levar a alguns erros taxonômicos. Nesse sentindo os trabalhos de 

ABRAHÃO et al., 2015 e Species Link, 2022 merecem destaques por serem fontes disponíveis 

na literatura e que passaram por revisão de especialistas em ictiofauna (revisores de artigos 

e curadores de coleções). 

Os trabalhos relacionados ao monitoramento de CGHs e PCHs também foram os que 

apresentaram as maiores riquezas de espécies (Figura 7.171). Essa maior riqueza pode ser 

explicada pelo uso de diferentes apetrechos de pesca e pelas seguidas campanhas de 

monitoramento, destacando a importância da atividade do monitoramento da ictiofauna a fim 

de identificar possíveis impactos em sua comunidade relacionada a atividade de geração de 

energia, mas também como ferramenta para o entendimento da estrutura da comunidade de 

peixes na bacia do rio Itajaí do Oeste. 
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Figura 7.171 - Riqueza da ictiofauna por trabalho realizado na bacia hidrográfica do rio Itajaí do 
Oeste. 

 

 

Dados Primários 

Foram registrados um total de 322 indivíduos de peixes pertencentes a 26 espécies, 

11 famílias e quatro ordens. Os peixes da ordem Siluriformes foram os mais representativos 

com cinco famílias e 11 espécies, seguidos de Characiformes com quatro famílias e 11 

espécies. A composição das espécies em termos de abundância por família, foi maior para 

Characidae com 198 indivíduos pertencentes a oito espécies, seguidos de Loricariidae com 

42 indivíduos pertencentes a cinco espécies e Cichlidae com 36 indivíduos e duas espécies 

(Tabela 7.80). Esses resultados vão de encontro a outros realizados na bacia do rio Itajaí do 

Oeste (Tabela 7.78 e Tabela 7.80) e com outros trabalhos em bacias próximas (DUBOC & 

ABILHOA 2003; MENEZES et al., 2007; ABRAHÃO et al., 2015; PINHEIRO et al., 2017). Nas 

Figura 7.172 e Figura 7.173 consta o registro fotográfico das espécies registradas no presente 

estudo. 
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Tabela 7.80 - Lista das espécies da ictiofauna registradas ao longo dos pontos distribuídos na área da bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste. Método: 
Arrasto: rede de arrasto; Espera: rede de espera; P.E.: pesca elétrica. 

Taxon Nome Popular Método Pontos Abundância Constância 
Status de 
Ameaça 

CHARACIFORMES       

Characidae       

Astyanax lacustris 
Lambari do 

rabo amarelo 
Arrasto, Espera, 
Peneira, P. E. 

P2, P3, P6, P7, P8, P9, 
P10, P11, P12, P13 

65 Constante - 

Astyanax laticeps Lambari 
Arrasto, Espera, 

Peneira 
P3, P4, P6, P8, P11, P13 19 Acessória - 

Bryconamericus iheringii Lambari Arrasto, P.E. P2, P3, P6, P10, P11, P12 27 Acessória - 

Bryconamericus microcephalus Lambari P.E. P9 01 Inferior - 

Deuterodon supparis Lambari 
Arrasto, Espera, 

Peneira 
P2, P3, P6, P9, P13 27 Acessória - 

Diapoma alburnum Lambari Arrasto, Espera, P3, P10, P12 44 Inferior - 

Oligosarcus hepsetus Saicanga 
Arrasto, Espera, 

Peneira 
P3, P6, P7, P11 09 Acessória - 

Psalidodon bifasciatus Lambari Espera, P.E. P3, P5, P11 06 Inferior - 

Crenuchidae       

Characidium pterostictum Mocinha P.E. P8, P9 03 Inferior - 

Curimatidae       

Cyphocharax santacatarinae Saguiru Espera P6, P7, P9 03 Inferior - 

Erythrinidae       

Hoplias malabaricus Traíra Arrasto, Espera P2, P8, P12 04 Inferior - 

CICHLIFORMES       

Cichlidae       
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Taxon Nome Popular Método Pontos Abundância Constância 
Status de 
Ameaça 

Crenicichla lepidota Joaninha Peneira P8, P10 02 Inferior  

Geophagus iporangensis Cará 
Arrasto, Espera, 
Peneira, P. E. 

P2, P3, P4, P6, P9, P10, 
P13 

34 Constante - 

CYPRINODONTIFORMES       

Poeciliidae       

Phalloceros harpagos Guaru Arrasto, Peneira P12 05 Inferior - 

Phalloceros spiloura Guaru Peneira, P.E. P4, P8, P9 03 Inferior - 

SILURIFORMES       

Heptapteridae       

Heptapterus mustelinus Bagre mole P. E. P11 02 Inferior - 

Rhamdia quelen Jundiá Espera, P.E. 
P1, P2, P4, P6, P8, P9, 

P10, P11  
10 Constante - 

Rhamdioglanis frenatus Bagre mole P. E. P11 01 Inferior - 

Loricariidae       

Ancistrus multispinis Cascudo Espera P11 02 Inferior - 

Hypostomus commersoni Cascudo viola Espera P4, P6, P8 03 Inferior - 

Hypostomus nigromaculatus Cascudo Espera P4, P6, P11 03 Inferior - 

Pareiorhaphis steindachneri Cascudo Espera, P.E. P8, P9, P11 30 Inferior - 

Parotocinclus maculicauda Limpa vidro Peneira, P.E. P8, P11 04 Inferior - 

Pimelodidae       

Pimelodus maculatus Mandi Espera P12 01 Inferior - 
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Taxon Nome Popular Método Pontos Abundância Constância 
Status de 
Ameaça 

Pseudopimelodidae       

Microglanis cottoides Bagrinho Arrasto, P.E. P9, P10 03 Inferior - 

Trichomycteridae       

Cambeva sp. Cambeva P.E. P8, P9, P11 11 Inferior - 
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Figura 7.172 - Registro fotográficos da ictiofauna registrada na área da bacia hidrográfica do rio Itajaí 
do Oeste. 
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Figura 7.173 - Registro fotográficos da ictiofauna registrada na área da bacia hidrográfica do rio Itajaí 
do Oeste. 
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Das 26 espécies registradas em campo, dez não constavam em trabalhos encontrados 

para a bacia do rio Itajaí do Oeste, são elas: B. microcephalus, C. lepidota, C. santacatarinae, 

D. alburnum, H. mustelinus, H. nigromaculatus, M. cottoides, P. spiloura, P. harpagos e R. 

frenatus (Tabela 7.79 e Tabela 7.80). Todas as espécies citadas acima são típicas de corpos 

hídricos da mata atlântica e seu registro na área de estudo pode ser considerado como 

esperado (MENEZES et al., 2007; LUCINDA, 2008; MALABARBA et al., 2013; ABRAHÃO et 

al., 2015). 

A maioria das espécies (19) tiveram sua ocorrência considerada como inferior, ou seja, 

estiveram presentes em menos de 25% dos pontos amostrais; quatro espécies foram 

consideradas como acessórias e estiveram presentes entre 25% e 50% dos pontos amostrais 

e três foram consideradas constantes e estiveram presentes em mais de 50% dos pontos 

amostrais (Tabela 7.80), são elas: o lambari A.lacustris, o cará G. iporangensis e o Jundiá R. 

quelen. Além de serem as espécies constantes no presente estudo, essas espécies estiveram 

presentes na maioria dos trabalhos realizados na bacia do Itajaí do Oeste (Tabela 7.79) e seu 

maior registro pode ser devido a sua capacidade de explorar diferentes tipos de ambientes 

aquáticos (MAZZONI & IGLESIAS‐RIOS 2002; MALABARBA et al., 2013), dieta com 

tendência a onivoria, permitindo explorar diferentes nichos tróficos (ABELHA & GOULART, 

2004; OYAKAWA et al., 2006; BASTIAN et al., 2021) e diferentes estratégias reprodutivas 

como cuidado parental em G. iporangensis e tipos de desova  em A. lacustris e R. quelen 

(GOMES et al., 2000; GOMIERO & BRAGA, 2007; SÚAREZ et al., 2017). 

Além de serem as mais espécies mais constantes, o lambari A. lacustris e o cará G. 

iporangensis também foram as espécies mais abundantes com 65 e 34 indivíduos 

respectivamente. As outras espécies mais abundantes foram D. alburnum (44 indivíduos), P. 

steindachneri (30 indivíduos), B. iheringii (27 indivíduos) e D. supparis (27 indivíduos) (Figura 

7.174). Com exceção de D. supparisi que é uma espécie endêmica do rio Itajaí-Açu 

(MENEZES et al., 2007) as demais espécies possuem uma ampla distribuição na porção sul 

da mata atlântica (MENEZES et al., 2007; MALABARBA et al., 2013; ABRAHÃO et al., 2015; 

REIS et al., 2020). 

As menores abundâncias foram registradas para B. microcephalus, P. maculatus e R. 

frenatus com um indivíduo cada, A. multispinis, C. lepidota e H. mustelinus com dois indivíduos 

e C. pterostictum, C. santacatarinae, H. commersoni, H. nigromaculatus, M. cottoides e P. 

spiloura com três indivíduos (Figura 7.174). 
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Figura 7.174 - Abundância registrada para as espécies da ictiofauna da bacia do rio Itajaí do Oeste. 

 

 

Em relação a riqueza por ponto amostral, foi registrado os maiores valores nos pontos 

P11 (13 espécies), P08 e P09 (11 espécies) e P06 (10 espécies) todos inseridos em afluentes 

do rio Itajaí do Oeste. Os menores valores foram para os pontos P01 e P05 (01 espécie) e 

P07 (03 espécies), todos inseridos no canal principal do rio Itajaí do Oeste (Figura 7.175). 

Essa diferença pode ser atribuída a perda da eficácia dos apetrechos de pesca conhecidos 

como rede de arrasto, peneira e pesca elétrica (Figura 7.170), esses apetrechos foram mais 

eficientes para a captura de peixes de pequeno porte (< 15 cm) e tiveram a sua utilização 

prejudicada no canal principal do rio Itajaí do Oeste devido às fortes chuvas que ocorreram 

na região. 

A divisão observada para riqueza entre os pontos inseridos no canal principal e seus 

afluentes não foi encontrada para abundância. Os maiores valores foram registrados em P12 

(49 indivíduos), P03 (43 indivíduos) e P09 (42 indivíduos); os menores valores para P01 (01 

indivíduo), P05 (02 indivíduos) e P07 (11 indivíduos) (Figura 7.175). 
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Figura 7.175 - Riqueza e abundância dos pontos amostrais da ictiofauna registrada na bacia 
hidrográfica do rio Itajaí do Oeste. As barras vermelhas correspondem aos pontos localizados no 

canal principal do rio Itajaí do Oeste e as barras azuis correspondem a seus afluentes 

 

 

 

A curva de rarefação de espécies em relação ao esforço amostral empregado (número 

de amostragens ou abundância) para a coleta da ictiofauna mostrou leve tendência à 

estabilização, considerando os dados obtidos com o presente estudo (Figura 7.176). A riqueza 

projetada pelo estimador Bootstrap ficou dentro do intervalo de confiança calculado para os 

dados de riqueza obtidos e projetados, indicando que as técnicas de amostragens utilizadas 

no presente estudo foram consideradas apropriadas para registrar a variedade de peixes que 

ocorrem na bacia do rio Itajaí do Oeste. 
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Figura 7.176 - Curva de rarefação para o esforço amostral (capturas e abundância) da ictiofauna 
amostrada na área do rio Itajaí do Oeste. 

 

 

A matriz de similaridade baseado na abundância das espécies não formou 

agrupamentos evidentes entre os pontos localizados no canal principal do rio Itajaí do Oeste 

e/ou seus afluentes (Tabela 7.81 e Figura 7.177). A maior similaridade entre os pontos 

amostrais foi observada entre P03 e P06 e P03 e 13 com valores de similaridade de 50% e 

entre o ponto P02 com os pontos P03, P06, P10 e P14; P6 com os pontos P04 e P13 com 

valores próximos de 40% (Tabela 7.81). Esses pontos formaram um agrupamento não muito 

evidente (Figura 7.177) e se deve principalmente a abundância das espécies dos lambaris A. 

lacustris, A. laticeps, B. iheringii, D. supparis e do cará G. iporangensis. 

Tabela 7.81 - Matriz de similaridade entre os pontos amostrais da ictiofauna na área da bacia Itajaí do 
Oeste. Em negrito são destacados pontos com valores maiores de 40%. 

 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 

P01 - - - - - - - - - - - - - 

P02 17 - - - - - - - - - - - - 

P03 0 40 - - - - - - - - - - - 

P04 17 20 17 - - - - - - - - - - 

P05 0 0 12 0 - - - - - - - - - 

P06 10 45 50 45 0 - - - - - - - - 

P07 0 12 22 0 0 30 - - - - - - - 
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 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 

P08 9 21 12 31 0 24 8 - - - - - - 

P09 9 31 19 21 0 31 17 37 - - - - - 

P10 14 44 36 18 0 31 11 20 29 - - - - 

P11 7 19 31 19 8 35 14 33 20 18 - - - 

P12 0 33 27 0 0 14 12 13 6 30 12 - - 

P13 0 43 50 25 0 40 17 15 25 22 12 11 - 

 

Figura 7.177 - Agrupamento com base nas análises de similaridade entre os pontos amostrais da 
ictiofauna na área da bacia Itajaí do Oeste. 

 

 

Os valores de Shannon-Wiener foram relativamente semelhantes entre os pontos 

amostrais, variando entre 0,86 e 2,42 (Tabela 7.82). O ponto P07 apresentou um valor muito 

abaixo dos demais devido a menor riqueza registrada nesse ponto quando comparado com 

os demais e a maior abundância de A. lacustris. Os maiores valores foram observados em 

P11 e P08 por esses pontos apresentarem as maiores riquezas e abundâncias bem 

distribuídas entre as espécies (Tabela 7.80). 

O índice de Equitabilidade de Pielou é derivado do índice de Shannon-Wiener e 

demonstra a uniformidade das comunidades (Tabela 7.82). Valores próximos a 1 indicam que 

as espécies são igualmente abundantes. Os valores de Equitabilidade variaram entre 0,64 à 

0,96 com os menores valores para os pontos P12 e P04 devidos as abundâncias discrepantes 

de D. alburnum e G. iporangensis respectivamente nesses pontos. Os maiores valores foram 
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para P13 e P11 por esses pontos apresentarem abundâncias semelhantes entre as espécies 

presentes nesses momentos (Tabela 7.80). 

Não foi possível calcular os índices de Shannon-Wiener e Pielou para os pontos P01 

e P05, pois estes apresentaram somente uma espécie (Tabela 7.82). 

Tabela 7.82 - Riqueza, abundância, índice de Shannon-Wiener (H’) e Equitabilidade (J’) entre os 
pontos amostrais da ictiofauna da área da bacia do rio Itajaí do Oeste. 

 Riqueza Abundância Índice de Shannon-Wiener (H') Equitabilidade (J') 

P01 01 01 - - 

P02 06 17 1,54 0,86 

P03 08 43 1,80 0,87 

P04 06 19 1,20 0,67 

P05 01 02 - - 

P06 10 30 1,91 0,83 

P07 03 11 0,86 0,78 

P08 11 24 2,13 0,87 

P09 11 42 1,72 0,71 

P10 07 32 1,58 0,81 

P11 13 34 2,42 0,94 

P12 06 49 1,15 0,64 

P13 04 18 1,33 0,96 

 

7.3.3.2.2.1. Espécies migradoras 

Em relação a migração, os peixes da região neotropical podem ser divididos em 

espécies migradoras e sedentárias (AGOSTINHO & GOMES, 2004). As espécies migradoras 

podem ser divididas em espécies que fazem migrações de longa distância e espécies que 

fazem migrações de curta distância.  

Apesar de não existir dados publicados sobre o comportamento reprodutivo das 

espécies de peixes do rio Itajaí do Oeste, a literatura disponível para outras bacias e/ou para 

espécies do mesmo gênero pode ser usado com um indicador do comportamento reprodutivo 

dos peixes da bacia do rio Itajaí do Oeste, como os trabalhos de MAZZONI & CARAMASCHI 

(1995), MAZZONI et al. (2005), VITULE et al. (2008), ABILHOA et al., (2011), POMPEU et al. 

(2011), MAZZONI & IGLESIAS-RIOS (2012), MAZZONI et al. (2018). 
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Foram registradas em campo 15 espécies que podem realizar algum tipo de migração 

de curta distância, são elas: Astyanax lacustris, Astyanax laticeps, Bryconamericus iheringii, 

Cyphocharax santacatarinae, Deuterodon supparis, Diapoma alburnum, Oligosarcus 

hepsetus, Parotocinclus maculicauda, Pimelodus maculatus, Psalidodon bifasciatus, Rhamdia 

quelen e Rhamdioglanis frenatus 

A maioria das espécies que fazem algum tipo de migração, realizam esse fenômeno 

principalmente durante as épocas chuvosas e muito provavelmente são relacionados a algum 

aspecto da reprodução (AGOSTINHO et al., 2004). Além da reprodução, outros fatores como 

presença ou ausência de predadores, oferta de recursos alimentares, disponibilidade de 

abrigos e condições hidrológicas de um corpo hídrico podem levar a algum processo de 

migração por determinada espécie, por esse motivo, estudar a história natural de cada espécie 

se faz necessário (MAZZONI et al., 2018). 

No entanto, a capacidade de percorrer uma determinada distância ou de transpor 

algum obstáculo depende história de vida da espécie e de seus traços morfológicos 

(HOHAUSOVÁ et al., 2010; MAZZONI & IGLESIAS-RIOS, 2012). As barragens existentes na 

bacia do Itajaí do Oeste, podem afetar as espécies de peixes de diferentes maneiras, pois 

depende da capacidade de cada espécie de conseguir desovar ou não nas imediações da 

barragem ou de buscar outras áreas a jusante da mesma (e.g. tributários a jusante e lagoas 

marginais) (AGOSTINHO et al., 2007; ABILHOA et al., 2011). 

7.3.3.2.2.2. Espécies ameaçadas  

Foram registrados em dados secundários duas espécies que constam em alguma lista 

de espécies ameaçadas de extinção, são elas: o coridoras Corydoras ehrhardti e o 

mandizinho Pimelodella pappenheimi, ambas constam como LC na IUCN (Tabela 7.79). Em 

campo não foi registrado nenhuma espécie que conste em alguma lista de espécies 

ameaçadas de extinção. 

Foi registrado uma espécie endêmica do rio Itajaí-Açu, o lambari D. supparis. Foram 

coletados 27 indivíduos distribuídos em cinco pontos amostrais (Tabela 7.80). Não existem 

informações publicadas sobre o hábitat e comportamento dessa espécie, no entanto, as 

espécies desse gênero possuem hábito diurno, dieta onívora e se reproduzem em todas as 

estações do ano (OYAKAWA et al., 2006; VITULE et al., 2008). 

Apesar de não constarem em listas de espécies ameaçadas de extinção, algumas 

espécies de pequeno porte (< 15 cm) e endêmicas de bacias litorâneas da mata atlântica 

merecem destaque por dependerem diretamente da qualidade da vegetação ripária, do tipo 

de substrato e manutenção dos parâmetros físico-químicos da água (ESTEVES & ARANHA, 
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1999; ABILHOA et al., 2011; CASSATTI et al., 2012). Merecem ser mencionadas as seguintes 

espécies: Ancistrus multispinis, Astyanax laticeps, Bryconamericus microcephalus, Cambeva 

sp., Characidium pterostictum, Cyphocharax santacatarinae, Microglanis cottoides, 

Pareiorhaphis steindachneri e Rhamdioglanis frenatus. 

Como citado anteriormente, a maioria dos peixes registrados em campo dependem 

diretamente ou indiretamente da vegetação ripária para a sua alimentação, reprodução e 

disponibilidade de abrigos. Ao longo de toda a bacia hidrográfica do rio Itajaí é possível 

observar uma substituição da vegetação nativa por áreas de rizicultura ou de pastagens, 

principalmente no canal principal do rio Itajaí do Oeste (Figura 7.167 e Figura 7.168). 

Os maiores valores de riqueza e dos índices de diversidade foram para os afluentes 

localizados próximos de áreas com vegetação nativa como pode ser observado nos pontos 

P08 (rio Taió), P09 (rio das Pombinhas) e P11 (rio das Pombas) (Figura 7.169 e Tabela 7.82). 

Todos esses afluentes estão localizados na margem esquerda do rio Itajaí do Oeste e tem 

suas nascentes localizadas em áreas com vegetação. A manutenção dessas áreas com 

vegetação nativa e a recuperação das áreas de APP em toda a área da bacia do rio Itajaí do 

Oeste é vital para a manutenção da ictiofauna. 

7.3.3.2.2.3. Espécies exóticas 

Foram registrados baseados em dados secundários duas espécies exóticas, a tilápia 

Oreochromis niloticus e a carpa Ctenopharyngodon idella (Tabela 7.79). A tilápia é originária 

do continente africano e a carpa do continente asiático e sua introdução na área de estudo 

muito provavelmente se deve a soltura intencionais ou escapes de tanques e viveiros de 

criação (CUDMORE et al., 2004; BRITTON et al., 2012). 

Embora não foi registrado nenhuma espécie exótica na presente campanha, algumas 

pessoas que estavam pescando na beira dos rios durante as coletas confirmaram que pescam 

constantemente essas espécies exóticas. 

A ictiofauna na área de estudo pode ser caracterizada por peixes típicos da bacia do 

Rio Itajaí-Açu, com o predomínio das famílias Characidae e Loricariidae, resultado esperado 

para um ambiente aquático localizado na região Neotropical. Baseado em dados secundários 

foram levantadas 45 espécies sendo que 26 foram registradas em campo. Levando em 

consideração a curva de rarefação, o esforço empregado no levantamento de dados primários 

pode ser considerado satisfatório.  

O levantamento de dados secundários indicou que não existe trabalhos publicados em 

revistas ou artigos relacionados a ictiofauna do alto rio Itajaí-Açu. Essa falta de dados 
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pretéritos publicados, torna difícil uma comparação entre a estrutura passada e atual da 

ictiofauna, dificultando também a capacidade de fazer algum tipo de previsão. 

Baseado em dados secundários, foram registradas duas espécies exóticas, são elas: 

a tilápia Oreochromis niloticus e a carpa Ctenopharyngodon idella, no entanto, essas espécies 

não foram coletadas em campo. 

Os dados secundários também indicaram duas espécies que constam em alguma lista 

de espécies ameaçadas de extinção, são elas: Corydoras ehrhardti e Pimelodella 

pappenheimi, ambas constam como LC na IUCN. Foi registrado uma espécie endêmica da 

bacia do rio Itajaí-Açu, o lambari D. supparis. 

Não possível realizar alguma relação entre a estrutura da ictiofauna e os parâmetros 

de qualidade da água na bacia do rio Itajaí do Oeste devido às fortes chuvas que ocorreram 

antes e durante as atividades de campo. As chuvas também atrapalharam no funcionamento 

de alguns apetrechos de pesca como a pesca elétrica e a rede de arrasto principalmente no 

canal principal do rio Itajaí do oeste que dificultou a captura de algumas espécies de pequeno 

porte. 

As principais ameaças encontradas para a ictiofauna da bacia do rio Itajaí do Oeste 

são a rizicultura e as barragens. A prática da rizicultura que tem uma demanda muito grande 

por água pode levar a alterações no nível da mesma podendo causar uma grande mortandade 

de peixes simplesmente por não ter água no corpo hídrico, o descarte da água utilizada no 

plantio diretamente nos corpos hídricos pode contaminar a água com excesso de matéria 

orgânica ou com agrotóxicos podendo contaminar os peixes e os corpos hídricos e como 

consequência as pessoas que consomem esses recursos e muitas áreas de APP ao longo da 

bacia do rio Itajaí do Oeste não são respeitadas e também são utilizadas para o plantio de 

arroz, causando fortes alterações na estrutura da ictiofauna. O mesmo pode ser observado 

para áreas de pastagens em que muitas vezes também estão inseridas em área de APP. As 

principais espécies ameaçadas por essas atividades são principalmente para os peixes de 

pequeno porte das ordens Characiformes e Siluriformes que dependem diretamente da 

qualidade das águas, tipo de substrato e da vegetação ripária. 

As barragens inseridas ao longo da bacia do rio Itajaí do Oeste também têm um grande 

impacto na estrutura da ictiofauna pois a mesma altera o trecho de um rio de ambiente lótico 

para um ambiente lêntico podendo levar a sérias mudanças na estrutura da ictiofauna local e 

favorecendo a estabilização de espécies exóticas. As barragens também podem isolar 

populações levando a uma perda de variabilidade genética e colocando algumas espécies em 

risco de extinção a longo prazo. As espécies migradoras são as mais afetadas pelas 
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barragens, pois as mesmas não conseguem transpor esses obstáculos impedindo de 

completar o seu ciclo reprodutivo. Não foram registradas espécies que realizam grandes 

migrações no rio Itajaí do Oeste, no entanto foram encontradas 15 espécies que podem 

realizar migrações de custa distância. 

Os afluentes localizados na margem esquerda do rio Itajaí do Oeste apresentaram os 

melhores valores para riqueza, abundância e diversidade e a conservação desses afluentes 

é vital para a ictiofauna do rio Itajaí do Oeste. Recomenda-se a preservação das cabaceiras 

de todos os corpos hídricos da bacia do rio Itajaí do Oeste, estudos a longo prazo para avaliar 

o impacto das barragens existentes e de futuras, recuperação da vegetação ciliar e estudos 

que esclareçam o impacto da atividade de rizicultura na estrutura da ictiofauna do rio Itajaí do 

Oeste.  

 

7.4. MEIO SOCIOECONÔMICO 

7.4.1. Dados Gerais 

A bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste integra a Região Hidrográfica Atlântico Sul, 

de acordo com a classificação da Agência Nacional de Águas – ANA. Essa Região 

Hidrográfica, embora seja uma das menores do Brasil, ocupa uma área com alta densidade 

demográfica, com alta taxa de urbanização, abordando desde o sul de São Paulo até o Rio 

Grande do Sul, ao longo da Vertente Atlântica. Em Santa Catarina, a bacia hidrográfica do 

Itajaí (sendo o rio principal o Itajaí-Açu) representa a Região Hidrográfica 7 – Vale do Itajaí. 

Além da Bacia do rio Itajaí-Açu, também é composta pela sub-bacias do rio Benedito; Itajaí 

do Norte (ou Hercílio), Itajaí do Oeste, Itajaí-Mirim, Itajaí do Sul e Luís Alves. 

Os municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu, encontram-se sob área 

de atuação do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Itajaí, ou apenas 

“Comitê do Itajaí”, conforme o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do Estado de 

Santa Catarina (SIRHESC). Trata-se de um órgão colegiado composto por representantes de 

usuários de suas águas, da sociedade civil em geral e de órgãos e entidades governamentais 

atuantes na bacia. 

A bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste abrange 17 municípios: Agrolândia, 

Agronômica, Braço do Trombudo, Dona Emma, Laurentino, Mirim Doce, Otacílio Costa, 

Petrolândia, Ponte Alta do Norte, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, 

Salete, Taió, Trombudo Central e Witmarsum. Dentre os municípios definidos como objetos 

do estudo, portanto, serão considerados quase todos eles, com a exceção de Dona Emma, 
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Petrolândia e Witmarsum, como mostra a (Figura 7.178), pois a área destes municípios que 

estão cobertas pela delimitação da Bacia Hidrográfica do Itajaí do Oeste é muito pequena, 

para fins de caracterização socioeconômica. Não possuem nem 5% de sua área territorial 

inserida na referida bacia.  

Segundo os critérios de regionalização do IBGE, dos municípios que estão dentro 

dessa rede de drenagem, a maior parte faz parte da Mesorregião do Vale do Itajaí - 12 deles 

(vide Tabela 7.83). Os outros 2, encontram-se na Mesorregião Serrana. Daqueles que se 

encontram na do Vale do Itajaí, a maior parcela está inclusa na Microrregião Rio do Sul (11), 

somente Agrolândia encontra-se na Microrregião de Ituporanga. Dos dois municípios da 

Mesorregião Serrana, Otacílio Costa está inserido na Microrregião Campos de Lages e Ponte 

Alta do Norte na Curitibanos. 

Figura 7.178- Divisão político-administrativa dos municípios da bacia hidrográfica do rio Itajaí do 
Oeste 
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Fonte: ENGERA, 2022 

Outra forma de agrupamento intermunicipal de grande importância é aquele definido 

por associações. Criadas com a intenção de um fortalecimento regional, e a subsequente 

cooperação entre os associados, elas foram constituídas como entidades jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, de natureza civil, de duração indeterminada e com estatuto 

próprio. Os municípios que compõem a bacia do rio Itajaí do Oeste integram as seguintes 

associações: AMAVI (Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí), AMURC (Associação 

dos Municípios da Região do Contestado) e AMURES (Associação dos Municípios da Região 

Serrana) conforme mostra a Tabela 7.83.  
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Tabela 7.83– Ano de instalação e divisões regionais dos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste 

Município 
Data de 

Instalação 
Mesorregião Microrregião 

Associação 

município 

Agrolândia 25/07/1962 Vale do Itajaí Ituporanga AMAVI 

Agronômica 06/06/1964 Vale do Itajaí Rio do Sul AMAVI 

Braço do Trombudo 01/01/1993 Vale do Itajaí Rio do Sul AMAVI 

Laurentino 25/07/1962 Vale do Itajaí Rio do Sul AMAVI 

Mirim Doce 01/01/1993 Vale do Itajaí Rio do Sul AMAVI 

Otacílio Costa 10/05/1982 Serrana Campos de Lages AMURES 

Ponte Alta do Norte 01/01/1993 Serrana Curitibanos AMURC 

Pouso Redondo 23/07/1958 Vale do Itajaí Rio do Sul AMAVI 

Rio do Campo 29/12/1961 Vale do Itajaí Rio do Sul AMAVI 

Rio do Oeste 23/07/1958 Vale do Itajaí Rio do Sul AMAVI 

Rio do Sul 15/04/1931 Vale do Itajaí Rio do Sul AMAVI 

Salete 29/12/1961 Vale do Itajaí Rio do Sul AMAVI 

Taió 12/02/1949 Vale do Itajaí Rio do Sul AMAVI 

Trombudo Central 22/07/1958 Vale do Itajaí Rio do Sul AMAVI 

Fonte: IBGE Cidades, 2021 e FECAM – Portal das Associações. 

Os municípios apresentam características sociodemográficas distintas uns dos outros. 

Por exemplo, enquanto muitos possuem uma população predominantemente urbana (superior 

a 90%), como Otacílio Costa, Ponte Alta do Norte e Rio do Sul; em outros, a exemplo de 

Agronômica, os moradores do meio rural representam mais de 60% da população (IBGE, 

2010). Outro ponto interessante, a respeito dos aspectos populacionais (de acordo com a 

estimativa do IBGE para 2021), é que a população de Rio do Sul, é equivalente a quase 40% 

do número total de habitantes de todos os municípios componentes da bacia hidrográfica 

(Tabela 7.84), configurando-o como cidade polo regional. 

Quanto à densidade demográfica (a proporção de habitantes por quilômetro quadrado 

- km²), também se nota uma grande variação entre as unidades administrativas. Enquanto Rio 

do Sul possui a maior densidade demográfica, superior a 235 hab./km², o lugar com o menor 

índice é Mirim Doce (não chega a 7,5 hab./km²).  

Conforme supracitado, Rio do Sul concentra quase 40% da população superando 60 

mil habitantes, em contraposição, Mirim Doce, Ponte Alta do Norte e Braço do Trombudo, são 

os municípios que possuem as menores populações absolutas, contabilizando cada uma, 

entre 1,5% a pouco mais de 2% desse contingente populacional dentro dos limites territoriais 

da área de estudo. Esses três municípios também estão entre os que possuem as menores 

populações em 2021, de acordo com a estimativa de população do IBGE. Destaca-se ainda 
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que, Mirim Doce e Rio do Campo foram os que apresentaram uma redução no total de 

habitantes, num comparativo com os dados de 2010; tais informações levam a crer que parte 

das pessoas dos referidos municípios reforçam a já antiga tendência da saída de pessoas de 

regiões predominantemente agrárias rumo a outras localidades mais urbanizadas, sobretudo 

para a capital estadual, ou mesmo para os municípios vizinhos com maior nível de 

urbanização, entre outros possíveis – fenômeno de deslocamento populacional conhecido 

como êxodo rural. 

As demais unidades administrativas tiveram, todavia, um acréscimo em sua população 

residente, sobretudo os municípios economicamente mais desenvolvidos e populosos, 

justamente em função, além do crescimento natural, da atratividade que esses municípios 

emanam aos municípios próximos, com desenvolvimento econômico/urbano mais modestos. 

Tabela 7.84 - Dados demográficos e territoriais dos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste 

Município 
População 

2010 

População 

2021¹ 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

Área territorial 

(km²) 

Agrolândia 9.323 11.160 44,92 206,914 

Agronômica 4.904 5.570 37,97 129,774 

Braço do Trombudo 3.457 3.794 38,28 89,411 

Laurentino 6.004 7.154 75,44 79,333 

Mirim Doce 2.513 2.257 7,49 337,318 

Otacílio Costa 16.337 19.201 19,33 847,253 

Ponte Alta do Norte 3.303 3.426 8,27 396,882 

Pouso Redondo 14.810 17.965 41,21 359,225 

Rio do Campo 6.192 5.864 12,23 502,095 

Rio do Oeste 7.090 7.552 28,61 245,057 

Rio do Sul 61.198 72.931 235,05 260,817 

Salete 7.370 7.674 41,09 177,988 

Taió 17.260 18.576 24,91 694,599 

Trombudo Central 6.553 7.506 60,33 109,648 

¹Populaçao estimada. Fonte: IBGE Cidades e Estimativas de População, 2021.  

O IDH é um importante índice que mede a qualidade de vida de uma população, 

através de três indicadores socioeconômicos importantes: educação (alfabetização e 

escolaridade), expectativa de vida e renda per capita. Na Tabela 7.85 encontram-se os dados 

do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos anos de 1991 a 2010, bem 

como o aumento percentual (variação) decorrente. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/ONU), os 

valores do IDHM classificam os municípios em “muito baixo” (abaixo de 0,499); “baixo” (0,500 
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a 0,599); “médio” (entre 0,600 e 0,699); “alto” (de 0,700 a 0,799); e “muito alto” (entre 0,800 

até 1,0). 

A tabela mostra que todas as localidades obtiveram melhoras no IDHM. Em 2000, 

quatro municípios possuíam IDHM considerado “baixo” (Agrolândia, Ponte Alta do Norte, 

Pouso Redondo e Rio do Campo). Neste mesmo ano, as demais localidades apresentaram 

IDHM “médio”.  

Em 2010, todos melhoraram consideravelmente, e 12 deles passaram a apresentar 

IDHM “alto”. Somente Ponte Alta do Norte evoluiu para classificação “Médio” e, por fim, Rio 

do Sul foi o que apresentou melhor desempenho, sendo o único município da bacia com IDHM 

“Muito alto”, estando entre os dez melhores valores do estado, em 2010 – IDHM 0,802, em 9º 

lugar. 

Por outro lado, a partir da análise da evolução desse indicador, nota-se que os 

municípios que já possuíam valores mais elevados no IDHM alcançaram menor variação. As 

maiores diferenças apresentadas nesse intervalo de tempo foram registradas justamente por 

aqueles que possuíam em 2000 os menores índices, como Agrolândia, Pouso Redondo e Rio 

do Campo. São municípios que saíram do IDHM “baixo” para “alto”, em 2010. 

No ranking da Tabela 7.85 são mostradas as posições dos municípios em relação a 

outras unidades administrativas do estado Santa Catarina (total de 293). Além de Rio do Sul, 

o mais bem ranqueado (9º), Braço do Trombudo e Trombudo Central em 30º e 39º 

respectivamente, estão entre os melhores do Estado. Mas a maior parte encontra-se entre na 

parte intermediária do ranking. 

Entre os mais mal colocados dos municípios catarinenses estão Mirim Doce em 207º 

e Ponte Anta do Norte em 255º. Esse último, sendo o único da bacia com IDHM “médio”. 

Entretanto, esse fato deve ser relativizado em parte, uma vez que o estado catarinense possui 

IDHM alto – o terceiro maior do país, ficando atrás somente do Distrito Federal e São Paulo. 

Logo, ainda que os muitos dos municípios considerados tenham IDHM mais baixos 

comparados aos outros municípios do Estado, no rol nacional encontram-se majoritariamente 

posicionados na metade superior da tabela. 

Tabela 7.85 - Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), de 2000 e 2010 

Município IDHM 2000 IDHM 2010 
Evolução 

(2000-2010) 

Classificação 

2010 

Ranking SC 

2010 

Agrolândia 0,593 0,725 22,3 Alto 171º 

Agronômica 0,602 0,741 23,1 Alto 125º 

Braço do Trombudo 0,625 0,780 24,8 Alto 30º 
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Município IDHM 2000 IDHM 2010 
Evolução 

(2000-2010) 

Classificação 

2010 

Ranking SC 

2010 

Laurentino 0,659 0,749 13,7 Alto 102º 

Mirim Doce 0,612 0,708 15,7 Alto 207º 

Otacílio Costa 0,635 0,740 16,5 Alto 127º 

Ponte Alta do Norte 0,576 0,689 19,6 Médio 255º 

Pouso Redondo 0,589 0,720 22,2 Alto 180º 

Rio do Campo 0,581 0,729 25,5 Alto 160º 

Rio do Oeste 0,637 0,754 18,4 Alto 88º 

Rio do Sul 0,698 0,802 14,9 Muito alto 9º 

Salete 0,643 0,744 15,7 Alto 113º 

Taió 0,640 0,761 18,9 Alto 66º 

Trombudo Central 0,657 0,775 18,0 Alto 39º 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

Figura 7.179 - Classificação no IDHM 2010 dos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste 
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

Outro importante indicador socioeconômico é o índice de Gini. Segundo define o Atlas 

do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD/ONU), este é um instrumento que mede o grau 

de desigualdade existente na distribuição da população, de acordo com a renda domiciliar per 

capita, apontando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e os dos mais ricos. 

O índice varia de 0 (zero) a 1 (um): quanto mais próximo de zero, maior a igualdade 

de renda, logo, quanto mais próximo de um, maior a desigualdade (contrariamente ao IDH, 

no qual quanto mais próximo do zero, pior a condição socioeconômica; e melhor na medida 

em que o valor se aproxima a um). Na figura a seguir (Figura 7.180), é apresentado este índice 

para os municípios que compõem a área de estudo. 

No Brasil, em 2010, o índice de Gini registrado foi de 0,6, enquanto Santa Catarina 

aparece com 0,49, ou seja, comparativamente, há uma diferença significativa na realidade 

vivenciada pela população do estado catarinense e o restante do país, especialmente 

naqueles (estados) com os maiores índices.  

Analisando este aspecto localmente, conforme mostra a Figura 7.180, o que se verifica 

é que todos os municípios possuem índices inferiores à média nacional em 2010, o que na 

prática quer dizer que a desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita é menor 

nesses municípios do que a realidade nacional. Fazendo um paralelo com o cenário estadual, 

há uma correspondência entre as médias encontradas, ou seja, praticamente todos estão 

abaixo de 0,5. A única exceção é Rio do Campo, cujo índice é igual a 0,5. 
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Figura 7.180 - Índice de Gini por município em 2010 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

7.4.2. Desenvolvimento Histórico 

O processo de ocupação e desenvolvimento econômico do Vale do Itajaí insere-se em 

um momento histórico de mudanças nas políticas norteadoras de novos modelos econômicos 

e de estímulo às mudanças na composição populacional brasileira, iniciadas ainda no Brasil 

Império, mas ampliadas e efetivadas de forma mais abrangente no Brasil República. Essas 

iniciativas visavam a substituição do trabalho escravo, em processo de extinção, e a 

progressiva ampliação da mão de obra qualificada, assalariada e/ou familiar, detentora de 

conhecimentos técnicos modernos. Por outro lado, mudanças territoriais na própria Europa, e 

as incertezas geradas pelos fatos (o processo de unificação dos Estados Germânicos, por 
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exemplo) convergiram para que ocorresse o processo de imigração de europeus, ao longo 

dos séculos XIX e XX – sobretudo italianos e alemães. 

Detentores de amplo conhecimento técnico de aplicação tanto na agricultura como na 

produção de bens (em particular na fabricação de têxteis), os alemães, principal grupo 

europeu encarregado em colonizar o território do Vale do Itajaí, contribuíram para o 

desenvolvimento socioeconômico dessa região. Como resultado, a mesorregião do Vale é até 

hoje uma das principais áreas industriais do estado catarinense, com uma importância de 

projeção nacional. Os índices socioeconômicos, do mesmo modo, estão entre os melhores 

do estado de Santa Catarina. 

Inicialmente, nas três primeiras décadas da colonização do Vale do Itajaí, as vias 

fluviais eram praticamente as únicas conexões entre o litoral e as áreas a montante, além de 

um caminho de terra paralelo à margem direita do rio Itajaí Açu, ligando Blumenau a Itajaí. 

Fato interessante é que os mesmos elementos que facilitaram a colonização e 

expansão territorial para o interior do Vale do Itajaí – o rio Itajaí-Açu, assim como seus 

principais tributários, como o rio Itajaí do Oeste –, são os mesmos que provocam as maiores 

ameaças à região, em parte fruto da falta de conhecimento, à época, da dinâmica natural, 

adversa àquela encontrada nas áreas de origem dos colonizadores, quando estabeleceram 

os núcleos de habitação e o sistema de circulação. Vale mencionar que a ocupação dos 

colonizadores deste território, principalmente no Alto Vale, promoveram um choque com as 

comunidades indígenas já residentes na região – em especial os Xokleng – , que por um lado 

entraram em conflito direto com os colonos (embora algumas iniciativas de pacificação junto 

aos indígenas tenham amenizado em parte os conflitos), e por outro tiveram parte das suas 

antigas terras ocupadas e suprimidas de sua cobertura vegetal original (de onde saíam os 

recursos mantenedores destes povos nativos). Isso demonstra que a problemática ambiental 

gerada pela ocupação dessa região também gerou uma problemática aos povos autóctones, 

bem como para os próprios colonizadores, que até hoje sofrem com as consequências do 

desequilíbrio ambiental gerado dentro do território ocupado. 

Esse contexto ilustra o grande contraste encontrado em todo o Vale do Itajaí: uma 

região modelo em desenvolvimento econômico, com admirável qualidade de vida, mas que 

também é uma das regiões com a maior vulnerabilidade em decorrência dos desastres 

naturais (inundações e deslocamentos de massa).  

Além dos condicionantes físicas encontrados nessa bacia hidrográfica, vale lembrar 

que a maneira negligente como foram tratados alguns elementos naturais, – especialmente a 
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vegetação e os cursos d´água – durante a ocupação e a fixação das vilas, foram fatores 

potencializadores das catástrofes. 

Era atitude corrente, e até estimulada pelo próprio governo, no início da colonização, 

a derrubada da floresta, seja na encosta, ou ao longo das planícies fluviais, inclusive nas 

margens, para a ampla utilização do espaço. Aliado à escolha de construir cidades ao longo 

das planícies de inundação, a supressão da cobertura vegetal fragilizou a estabilidade do solo 

nas encostas e áreas baixas, aumentando o poder destrutivo das chuvas torrenciais que 

afligem a bacia periodicamente, cujos efeitos são as enchentes, que erodem as margens dos 

rios e assoreiam seus leitos, assim como os deslocamentos de massa nas encostas. 

Mais uma vez, reforça-se a importância de medidas para a contenção das enchentes, 

como uma forma de amenizar os aspectos negativos decorrentes da ocupação sem o devido 

cuidado com a dinâmica natural da região. A construção de barragens, juntamente com outras 

medidas (recompor a cobertura vegetal em áreas de encostas, topos de morros e ao longo 

das margens dos rios), pode potencializar ainda mais o desenvolvimento socioeconômico da 

região, evitando ou diminuindo os gastos públicos e privados para reconstruir o que as 

catástrofes naturais destroem. 

As vias férreas vieram a complementar o sistema de circulação fluvial e terrestre no 

Vale do Itajaí somente no século XX (através da EFSC/S.A. – Estrada de Ferro Santa 

Catarina, com financiamento alemão), embora a ideia de implantá-las já estava presente no 

século anterior. Tal medida veio a melhorar o transporte tanto de pessoas como de 

mercadorias, que a essa altura possuíam um volume maior em todo o Vale do Itajaí, em 

função do crescimento populacional e o desenvolvimento econômico. Hoje, além do 

mencionado desenvolvimento econômico, com origens na pequena produção familiar de 

bens, que aos poucos se tornaram empresas de grande vulto, a mesorregião do Vale do Itajaí 

também concentra a maior parte da população do Estado de Santa Catarina. 

A fundação dos municípios data de períodos relativamente recentes, boa parte deles 

criados a partir da segunda metade do século XX. Apenas Blumenau e Brusque foram 

formadas ainda no século XIX, exatamente nos primórdios da colonização do Vale do Itajaí. 

Em linhas gerais, quanto mais a oeste da região, mais recente é o município – exceto 

aqueles que surgiram de desmembramentos de municípios já existentes –, por isso os locais 

de ocupação mais antiga estão no Baixo e Médio Vale, e os territórios municipais do Alto Vale 

(inseridos na área de estudo) são os mais recentes. Tal constatação indica, em linhas gerais, 

a ordenação do processo de ocupação territorial, de jusante (mais antiga) à montante (mais 

recente).  
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Como já afirmado, alguns municípios surgiram mediante o desmembramento de 

porções territoriais ocupadas mais tardiamente, de alguns municípios já existentes, como por 

exemplo, Agronômica, antigo distrito de Rio do Sul, era conhecido como “Pastagem”. Esse 

antigo nome indica o importante papel dessas localidades do Alto Vale, áreas de ligação do 

litoral e de lugares do Baixo e Médio Vale com a Região Serrana (até Curitibanos), por onde 

passavam e/ou permaneciam temporiamente os tropeiros e carroceiros (e, mais tarde, os 

caminhoneiros que subiam e desciam da Serra para o Vale), que utilizavam para descanso e 

para alimentar o gado nessa área de pasto. Pelos mesmos motivos, o atual município de 

Pouso Redondo, recebeu essa denominação (local de descanso de área aberta, em formato 

circular). Já Mirim Doce era denominada de “Depósito”, por servir como ponto de 

armazenagem de grandes troncos de madeira para uso dos militares, durante a Guerra do 

Contestado. 

É interessante destacar que, por ser um elo entre o Vale do Itajaí e a Serra 

Catarinense, as antigas vilas do Alto Vale, a partir das quais se formaram as unidades 

administrativas atuais, não foram colonizadas e fundadas apenas pelos imigrantes alemães e 

italianos; Agrolândia, por exemplo, foi fundada em 1913 pela família Alves Paes, oriunda de 

Lages – ganhando a denominação de “Serra dos Alves”. Somente a partir de 1917 é que 

famílias alemãs e italianas passaram a se assentar nessa localidade. Em Laurentino, o 

primeiro desbravador foi um açoriano (João Venceslau Pereira), que foi o responsável pelas 

primeiras estruturas construídas na região (serraria, moinho manual e casa de comércio). Sem 

dúvida, a maioria das vilas foi efetivamente fundada e colonizada pelos italianos e 

principalmente pelos alemães, seguindo o mesmo modelo de colonização aplicado em todo o 

Vale do Itajaí, conforme já mencionado. 

7.4.3. Dinâmica populacional da bacia 

7.4.3.1. População Total 

A Tabela 7.86 mostra a população total dos municípios, segundo dos dados dos três 

últimos censos demográficos do IBGE: 1991, 2000 e 2010. Três municípios não possuem o 

dado para 1991, sobretudo porque ainda não haviam alcançado a sua emancipação 

municipal. Em 2010, a população de todos os municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste era 

de 166.314 pessoas. Os que apresentam a maior população (superior aos 10 mil habitantes, 

em 2010), são Rio do Sul (61 mil hab.), Taió (17 mil hab.), Otacílio Costa (16 mil hab.) e Pouso 

Redondo (14 mil hab.). Esses 4 municípios juntos totalizaram 66% de toda a população da 

área de estudo. 
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Por outro lado, há outros 4 municípios, que apresentaram os menores contingentes 

populacionais, com menos de 5 mil habitantes (Mirim Doce, Ponte Alta do Norte, Braço do 

Trombudo e Agronômica). Os demais possuíam entre 5 mil e 10 mil habitantes.  

Para finalizar, é importante observar que houve em alguns dos municípios, um 

decréscimo populacional, na comparação entre os diferentes censos – sendo que Rio do 

Campo apresentou uma diminuição contínua ao longo dos três períodos. Entre os dois últimos 

censos demográficos, além de Rio do Campo, Mirim Doce também registrou redução da sua 

população.  

Tabela 7.86 – População total nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste, em 1991, 2000 e 2010. 

Município 1991 2000 2010 

Agrolândia 7.182 7.810 9.323 

Agronômica 3.773 4.257 4.904 

Braço do Trombudo - 3.187 3.457 

Laurentino 4.326 5.062 6.004 

Mirim Doce - 3.520 2.513 

Otacílio Costa 14.576 13.993 16.337 

Ponte Alta do Norte - 3.221 3.303 

Pouso Redondo 11.465 12.404 14.810 

Rio do Campo 6.887 6.522 6.192 

Rio do Oeste 6.966 6.730 7.090 

Rio do Sul 45.680 51.650 61.198 

Salete 7.130 7.163 7.370 

Taió 19.369 16.257 17.260 

Trombudo Central 8.390 5.795 6.553 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010. 
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Figura 7.181 - População total nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste, em 2010. 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

7.4.3.2. Taxa de Crescimento 

A taxa de crescimento demográfico no período compreendido entre os dois últimos 

censos realizados pelo IBGE, em 2000 e 2010, exposta na Figura 7.182, evidencia diferentes 

situações nos municípios integrantes da bacia do rio Itajaí do Oeste – algumas informações, 

inclusive, já expostas de maneira geral no item anterior. Uns tiveram um aumento populacional 

mais significativo, como Agrolândia, Laurentino, Pouso Redondo e Rio do Sul cujo 

crescimento demográfico ultrapassou 18%. A taxa de crescimento também foi considerável, 

nesse período, ultrapassando os 10%, em Trombudo Central, Agronômica e Otacílio Costa. 

A maior parte dos municípios apresentou um acréscimo percentual entre 0-10%.  
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Por outro lado, como já foi observado, Rio do Campo e Mirim Doce, sofreram um déficit 

demográfico, ou seja, uma diminuição de seu número de residentes. A maior variação 

negativa ocorreu em Mirim Doce; nessa unidade administrativa o decréscimo foi de 28%. Rio 

do Campo obteve com uma taxa negativa um pouco menor, de 5%. Esta situação de 

decréscimo decorre, muito provavelmente, da saída dos residentes das localidades menos 

desenvolvidas para as de melhor infraestrutura, que oferecem aos seus habitantes melhores 

condições de vida, sejam elas, oportunidades de trabalho, habitação, serviços básicos de 

saúde, transporte e lazer, entre outras comodidades e necessidades – constatações já 

referidas anteriormente. 

Figura 7.182- Taxa de crescimento populacional nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste, entre 
os anos 2000 e 2010. 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 
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7.4.3.2.1. População Rural x Urbana 

A proporção de habitantes de acordo com a situação do domicílio – urbano ou rural –

no ano de 2010 é apresentada na Figura 7.183. Mirim Doce, Rio do Oeste, Rio do Campo e 

Agronômica, foram as localidades que registraram o predomínio das residências situadas em 

áreas rurais. Em todos os demais municípios da bacia, houve predomínio da população 

urbana, porém em diferentes percentuais. Ponte Alta do Norte, Rio do Sul e Otacílio Costa 

são aqueles com mais de 90% de taxa de urbanização. 

Figura 7.183 - Percentual da população rural nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste, em 2010. 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

7.4.3.2.2. Pirâmide Etária 

A distribuição da população, de acordo com as faixas etárias, apresentada na  
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Figura 7.184, tem como base os dados do último censo demográfico do IBGE (2010). 

Comparando as pirâmides etárias dos municípios em estudo, percebem-se semelhanças 

genéricas no formato de todas as pirâmides etárias. De maneira geral, elas possuem como 

característica comum uma base mais estreita (nas faixas de 0 a 9 anos), um aumento 

percentual da população das faixas etárias entre 10 a 19 anos e, a partir dos 25 anos, a 

diminuição gradual – com algumas perceptíveis oscilações em alguns municípios – até as 

faixas mais elevadas de idade. Em algumas localidades como Agronômica, Braço do 

Trombudo, Mirim Doce, Laurentino e Ponte Alta do Norte, há a ocorrência de oscilações mais 

abruptas na porção intermediária de suas pirâmides, com aumentos percentuais em algumas 

faixas de idade superior, genericamente falando.  

Apesar das pequenas peculiaridades no formato de cada uma das pirâmides, todos os 

municípios são constituídos, principalmente, por jovens e adultos. A população de idosos (60 

anos ou mais) representa, em média, uma pequena proporção da população de cada um dos 

municípios. No que concerne as faixas etárias correspondentes à infância, é perceptível uma 

diminuição nas primeiras idades, indicando a redução nas taxas de natalidade. Vale ressaltar 

que esse indicativo é uma tendência notada no país e no estado de Santa Catarina como um 

todo, e mesmo em diversos outros países ocidentais. É marcada pelo estreitamento na base 

das pirâmides etárias, alargamento em suas porções intermediárias e aumento no número de 

idosos, em função da expectativa de vida mais elevada, resultando num processo de 

envelhecimento lento, porém gradual, da população, em paralelo às melhorias também 

gradativas da qualidade de vida (saúde, saneamento, etc.). Sem perder ter perdido o aspecto 

tipicamente piramidal típico de regiões subdesenvolvidas, a mudança no formato das 

pirâmides (ainda que incipiente em 2010) também indica a tendência para a chamada 

“transição demográfica”, na qual a pirâmide tende a ficar mais estreita na base (diminuição do 

número de crianças e jovens), e o alargamento da porção intermediária e do topo do gráfico 

– com o progressivo envelhecimento (junto ao próprio aumento da expectativa de vida) da 

população. Dentre os municípios analisados, esse fenômeno pode ser melhor observado em 

Rio do Sul, cuja população é numericamente superior aos demais e o que possui maior taxa 

de urbanização, sendo assim, trata-se da localidade mais desenvolvida entre os municípios 

da Bacia do rio Itajaí do Oeste, e por isso, mostra com maior clareza a situação acima descrita. 
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Figura 7.184 - Pirâmides etárias dos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste, em 2010. 

Agrolândia Agronômica 

  
Braço do Trombudo Laurentino 

  
Mirim Doce Otacílio Costa 

  
Ponte Alta do Norte Pouso Redondo 
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Rio do Campo Rio do Oeste 

  
Rio do Sul Salete 

  

Taió Trombudo Central 

  
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

7.4.3.2.3. Percentual da População por Sexo 

A distribuição da população de acordo com o sexo, nos municípios que compõem a 

bacia do rio Itajaí do Oeste (Figura 7.185), é bastante equilibrada. Há uma pequena variação 

se aproximando do predomínio de um gênero em relação ao outro, dependendo da localidade. 

Entretanto, apesar da pequena diferença percentual entre os gêneros, a superioridade 

feminina ocorre em apenas 3 municípios, enquanto na maior parte (10 localidades) cabe ao 
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gênero masculino essa pequena vantagem percentual. O município de Laurentino possui 

virtualmente a mesma porcentagem de homens e mulheres (50%). 

Para ilustrar essa irrisória diferença, a maior diferença percentual ocorreu nos 

municípios de Rio do Campo (51,3%), e Salete (51,2%) – que são referentes aos homens. 

Daqueles que possuem uma vantagem numérica das mulheres, somente Rio do Sul atinge os 

51% de mulheres, sendo que nos demais essa diferença fica abaixo desse valor. 

Figura 7.185- Distribuição da população por sexo nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste, em 
2010. 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

7.4.3.3. População Economicamente Ativa (PEA) 

A Figura 7.186 ilustra faixas percentuais da população em situação economicamente 

ativa (PEA) em 2010 (IBGE). A análise dos dados permite afirmar que, em quase todas as 

localidades da área de estudo, a população inclusa no mercado de trabalho, ou à procura de 

ocupação profissional é superior a 60% dos residentes. 

Somente em Ponte Alta do Norte e Otacílio Costa esse percentual é inferior aos 60%, 

53,9% e 59,6%, nessa ordem. Para efeito comparativo, vale destacar que o percentual da 

PEA em Santa Catarina perfaz 65,5% - representa o maior valor dentre as unidades de 
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federação do país. Para tanto, considera-se que o valores médios alcançados pelos 

municípios catarinenses são satisfatórios, comparados ao desempenho dos demais estados. 

Vale destacar o município de Rio do Campo, o único que possuía, em 2010, uma PEA superior 

aos 75% de seus habitantes. 

Figura 7.186- População Economicamente Ativa (PEA) nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste, 
em 2010. 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

7.4.3.4. Renda Per Capita 

A renda per capita, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) é “a razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos 

residentes em domicílios particulares permanentes e o número total desses indivíduos”. É um 

importante indicador que dá uma ideia do nível de desenvolvimento local, com base no poder 

aquisitivo médio da população. 
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A Figura 7.187 mostra a renda per capita de 2010, nos municípios incluídos na área 

de estudo. Eles são apresentados de acordo com os valores (em reais), nos menores para os 

maiores. Rio do Sul foi o único que tinha, em 2010, renda por pessoa superior aos mil reais. 

São 4 municípios na faixa dos R$ 900,00. A maior parte está abaixo desses valores, sendo 

que o menor ocorreu em Ponte Alta do Norte, com R$ 490,45 – menos da metade da renda 

per capita de Rio do Sul, com R$ 1.114,31, a maior renda per capita dentre os municípios, em 

2010. 

Figura 7.187- Renda per capita nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste, em 2010 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

7.4.3.5. Emprego e Renda 

A média salarial paga aos trabalhadores dos setores de atividades listados, em Santa 

Catarina, no ano de 2020, foi de R$ 2.786,76 (Tabela 7.87). Estão acima dessa média 

somente os serviços industriais de utilidade pública, a administração pública e a extrativa 

mineral. Os maiores salários estão nos serviços industriais de utilidade pública, com média de 

R$ 5.254,45. Os menores vencimentos estão no setor primário (agropecuária, extração 

vegetal, caça e pesca, com pagamento médio de R$ 1.943,55 – pouco menos de dois salários 

mínimos (valor de 2020 igual a R$ 1.045,00). 
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Tabela 7.87- Remuneração Média por setor de atividade em Santa Catarina, em 2020 

IBGE Setor 2020 

1 - Extrativa Mineral R$ 3.533,41 

2 - Indústria de Transformação R$ 2.424,37 

3 - Serviços Industriais de Utilidade Pública R$ 5.254,45 

4 - Construção Civil R$ 2.255,19 

5 - Comércio R$ 2.106,43 

6 - Serviços R$ 2.659,21 

7 - Administração Pública R$ 5.171,19 

8 - Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca R$ 1.943,55 

Total R$ 2.786,76 

Fonte: MTE, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, Ano-base 2020 

O número de empregos formais de acordo com os setores de atividade econômica e 

a variação absoluta entre 2019 e 2020 estão expostos na Tabela 7.88. Esses dados têm como 

base o Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE). 

Analisando os dados globais dos municípios, nota-se que os setores de atividade 

econômica que mais empregaram os moradores locais foram a indústria de transformação e 

serviços, somando juntos mais de 77% dos empregos em 2020. Desses dois setores, aquele 

que se destaca é a indústria de transformação, com mais da metade desse percentual citado 

(46,3%), e que, mesmo sendo o responsável pela maior variação no saldo de empregos, tendo 

fechado 188 vagas de trabalho de 2019 para 2020, ainda foi o setor de atividade que 

empregou em maior número.  

As atividades relacionadas ao comércio também tiveram importante contribuição na 

oferta de vagas, sendo em 2020, a terceira neste quesito. Os demais setores não 

representaram nem 2% dos empregos ofertados. Em complemento a esta análise, é 

importante ressaltar que cada município possui características próprias, com predomínio ou 

vocação de determinadas atividades, e menor desenvolvimento de outras.  

Em números absolutos, o setor de atividade que mais empregou seus moradores em 

Rio do Sul coube ao terciário (comércio e serviços); e em todos os demais municípios, o setor 

da indústria de transformação. 

 



                                                                           
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 494 

 

Tabela 7.88 - Estoque de Empregos Formais segundo Setor de atividade Econômica, nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste 

 Agropecuária Indústria Construção Comércio Serviços Total 

Município 2020 
Vr 2019-

2020 
2020 

Vr 2019-
2020 

2020 
Vr 2019-

2020 
2020 

Vr 2019-
2020 

2020 
Vr 2019-

2020 
2020 Vr Abs 

Agrolândia 33 -3 2.116 92 16 1 346 -6 528 -17 3.039 67 

Agronômica 6 -1 513 17 1 -1 235 15 333 8 1.088 38 

Braço do 
Trombudo 

8 -4 745 56 5 4 79 -7 394 7 1.231 56 

Laurentino 64 3 1.061 50 6 -1 406 -25 410 21 1.947 48 

Mirim Doce 35 10 257 5 1 0 35 -6 221 -16 549 -7 

Otacílio Costa 138 13 2.422 70 138 -99 915 61 856 -742 4.469 -697 

Ponte Alta do 
Norte 

159 24 323 36 4 -2 121 -4 312 -35 919 19 

Pouso Redondo 148 10 2.665 67 154 51 799 7 1.161 66 4.927 201 

Rio do Campo 18 -1 512 3 51 -11 199 4 329 -15 1.109 -20 

Rio do Oeste 136 -3 704 -56 16 14 203 15 387 -16 1.446 -46 

Rio do Sul 69 -18 9.300 573 519 33 5.943 107 10.061 188 25.892 883 

Salete 73 -8 1.251 -118 18 1 200 0 421 214 1.963 89 

Taió 99 8 2.766 -14 42 -8 914 5 1.521 -74 5.342 -83 

Trombudo 
Central 

50 -2 1.291 52 20 8 225 16 541 26 2.127 100 

Fonte: MTE, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, Ano-base 2020. 
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7.4.4. Infraestrutura 

7.4.4.1. Saneamento Básico 

Os serviços de abastecimento de água e saneamento nos municípios inclusos na bacia 

do rio Itajaí do Oeste são realizados pelos seguintes concessionários: 

• Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN: Agrolândia, Agronômica, 

Laurentino, Mirim Doce, Pouso Redondo, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, 

Rodeio, Salete, Taió, Trombudo Central. 

• Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo. 

 

7.4.4.1.1. Abastecimento de Água 

O percentual de domicílios com abastecimento de água via rede geral (IBGE, 2010) é 

apresentado na Figura 7.188 

Dos 14 municípios levantados, em 9 deles a maioria da população é atendida através 

da rede geral.  Em Ponte Alta do Sul, Rio do Sul e Otacílio Costa esse valor supera os 80% 

(Figura 7.188). Desses municípios, o que apresenta a maior taxa de residências abastecidas 

regularmente, pelo órgão ou entidade responsável pela distribuição da água é Rio do Sul, com 

abrangência de 91% das habitações. Por outro lado, Agronômica e Mirim Doce possuem os 

menores percentuais, 38% cada. Nesses casos, predomina o abastecimento de água para 

consumo doméstico através de poço ou nascente, sendo o caso de Pouso Redondo, Rio do 

Oeste e Taió, além dos mencionados. 
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Figura 7.188- Percentual de domicílios com abastecimento de água via rede geral nos municípios da 
bacia do rio Itajaí do Oeste (2010). 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 

 

7.4.4.1.2. Esgotamento Sanitário 

O destino dos efluentes sanitários dos domicílios, nos municípios integrantes da bacia 

do rio Itajaí do Oeste, ainda é predominantemente a fossa (séptica e rudimentar), 

principalmente do tipo séptica. A Figura 7.189 permite visualizar a pouca disseminação da 

rede geral de esgoto ou pluvial nestas unidades administrativas, estando presente em maior 

percentual somente em Otacílio Costa. Nestas localidades, a captação por rede geral abrange 

cerca de 49% do total de domicílios. 

Em 8 dos municípios analisados a cobertura de domicílios com esse tipo de 

esgotamento não atinge nem 10% do total. Tendo os menores índices em Mirim Doce, Salete 
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e Trombudo Central, todos com percentual inferior a 5%. Destes, Mirim Doce registrou o pior 

desempenho com apenas 1,6% 

Além do uso da fossa sépticas e rudimentares, outras formas de destinação/coleta de 

efluentes domésticos, tais como: despejo em valas, em rios e lagos, e outro escoadouro 

também se fazem presentes, mas em frequência menos expressiva. 

Figura 7.189- Percentual de domicílios ligados à rede geral de esgoto nos municípios da bacia do rio 
Itajaí do Oeste (2010). 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 

7.4.4.1.3. Destino do lixo 

O destino dos resíduos sólidos nos domicílios é relativamente satisfatório nos 

municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste, onde em média, mais de 85% do lixo doméstico é 

coletado e destinado adequadamente, como mostra a Figura 7.190. Em municípios como 
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Agrolândia, Braço do Trombudo, Otacílio Costa, Rio do Sul e Trombudo Central, praticamente 

todo o lixo é recolhido através de serviço público de coleta (mais de 95%). 

A prática de queimar e enterrar o lixo produzido na propriedade ainda é comum, 

principalmente em áreas rurais, ocorrem com maior frequência em Mirim Doce e Agronômica, 

em 30% ou mais dos domicílios. Também ocorrem em locais que não são abrangidos pelo 

trajeto percorrido pelo caminhão de coleta, mas com menor frequência. Em outros casos, os 

resíduos são transportados pelos próprios moradores e, posteriormente, depositados em 

terrenos desabitados, na rua ou mesmo jogado em corpos d’água. Este procedimento, porém, 

tem poucos registros, e em termos relativos são ínfimos, não atingindo 1% do total. 

Figura 7.190- Percentual de domicílios com serviço de coleta de lixo, nos municípios da bacia do rio 
Itajaí do Oeste (2010). 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 
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7.4.4.2. Transmissão de energia elétrica 

Na área da bacia do rio Itajaí do Oeste estão presentes linhas de transmissão de 

energia, de classe de tensão de 230kV e de 525kV. A Figura 7.191 mostra a distribuição 

dessas linhas de transmissão de acordo com a tensão. Dentro dos limites territoriais do 

município de Rio do Sul encontra-se ainda uma subestação. 

Figura 7.191 - Linhas de transmissão existentes na bacia do rio Itajaí do Oeste 

 
Fonte: EPE - Empresa de Pesquisa Energética. 

 

7.4.4.3. Consumo de energia elétrica 

A distribuição da energia elétrica nos municípios que compõem a área de estudo, é 

amplamente difundida, e está presente em mais de 99% dos domicílios (IBGE, 2010). 

Atualmente, seu fornecimento é de responsabilidade da Centrais Elétricas de Santa Catarina 

S.A. – CELESC. A Tabela 7.89 detalha o consumo de energia segundo as classes de 
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consumidores. Nela, ficam evidentes as diferenças entre os principais consumidores em cada 

unidade administrativa. Com isso, houve o predomínio de consumo pela atividade industrial 

em 3 dos municípios analisados. Em outros 3 deles, esse registro ocorreu no meio rural, 

seguido pelo consumo residencial, dominante em 8 das localidades. A análise destas 

informações permite estabelecer uma importante conexão com as atividades econômicas 

praticadas em cada localidade. 

Tabela 7.89 – Consumo anual de energia elétrica (MWh) por classe de consumidor nos municípios da 
bacia do rio Itajaí do Oeste, em 2020. 

Município Industrial Residencial Comercial Rural Outros Total 

Agrolândia 3.399,5 8.446,7 2.935,7 4.681,6 1.352,1 20.815,6 

Agronômica 1.625,6 3.401,5 1.341,6 4.596,9 912,0 11.877,5 

Braço do Trombudo 1.232,0 2.877,0 1.008,3 2.020,3 622,9 7.760,5 

Laurentino 5.047,1 6.212,6 2.618,4 3.338,0 1.298,9 18.515,1 

Mirim Doce 6.241,4 1.170,0 312,7 2.062,4 343,3 10.129,8 

Otacílio Costa 4.145,6 12.953,6 4.048,0 1.731,2 3.424,8 26.303,1 

Ponte Alta do Norte 4.001,2 1.919,1 667,8 312,3 821,7 7.722,1 

Pouso Redondo 18.586,1 11.373,2 6.289,7 8.413,8 2.207,4 46.870,2 

Rio do Campo 5.184,7 3.167,4 1.059,9 5.244,0 716,4 15.372,4 

Rio do Oeste 3.304,1 4.515,3 1.550,7 8.712,0 1.341,9 19.424,1 

Rio do Sul 17.971,6 67.367,5 38.428,5 5.397,9 18.189,5 147.355,0 

Salete 2.291,3 5.366,7 2.309,4 3.809,2 952,1 14.728,6 

Taió 10.478,9 12.951,3 6.857,2 9.538,8 3.533,5 43.359,7 

Trombudo Central 4.930,9 5.706,3 2.352,0 2.553,1 1.429,8 16.972,0 

Fonte: Celesc, Dados de Consumo, 2021 
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Figura 7.192 - Consumo total de energia elétrica nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste, em 
2020. 

 
Fonte: Celesc, 2020. 

A Tabela 7.90 traz os dados do número de unidades consumidoras, bem como o 

consumo total dessas unidades (MWh), e a média de consumo. Mirim Doce é o município com 

o menor número de consumidores (1.102), e o maior é Rio do Sul com uma quantidade de 

31.032 unidades consumidoras. Em termos de consumo médio, entretanto, Mirim Doce é o 

maior consumidor, o menor, é Otacílio Costa, que também possui o terceiro maior quantitativo 

de unidades consumidoras. Conforme apresentado, alguns municípios, como no caso de 

Mirim Doce, podem apresentar um baixo número de consumidores e elevado consumo, isso 

ocorre devido à qualificação do consumidor; sendo ele industrial, eleva-se substancialmente 

o consumo médio final. 
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Tabela 7.90 – Número de unidades consumidoras, consumo total e média de consumo de energia 
elétrica nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste, em dez/2020. 

Município 
N° de unidades 
consumidoras 

Consumo total (MWh) 
Média de consumo por 
unidade consumidora 

(MWh) 

Agrolândia 4.664 1.873.162 401,62 

Agronômica 2.451 1.213.480 495,10 

Braço do Trombudo 1.800 716.152 397,86 

Laurentino 3.462 1.709.127 493,68 

Mirim Doce 1.102 918.818 833,77 

Otacílio Costa 7.243 2.195.119 303,07 

Ponte Alta do Norte 1.242 692.959 557,94 

Pouso Redondo 6.879 4.211.282 612,19 

Rio do Campo 2.912 1.572.002 539,84 

Rio do Oeste 3.435 1.994.305 580,58 

Rio do Sul 31.032 13.177.361 424,64 

Salete 3.228 1.293.878 400,83 

Taió 8.341 3.981.848 477,38 

Trombudo Central 3.300 1.506.565 456,53 

Fonte: Celesc, Dados de Consumo. 

7.4.4.4. Transporte 

O principal meio de transporte utilizado nos municípios estudados (regra geral de 

nosso país) é o rodoviário. De tal modo, listou-se a composição da frota de veículos, que 

aparecem na Tabela 7.91. Praticamente metade da frota total concentram-se em apenas duas 

unidades territoriais: Rio do Sul (38%) e Taió (11%). Neles, assim como nas demais 

localidades, os automóveis são os veículos mais utilizados pelos habitantes locais, perfazendo 

um número total que beira os 56%, na média de todos os municípios. Motocicletas e 

caminhonetes aparecem em seguida, na hierarquia dos veículos mais comuns. Estes, 

juntamente com os automóveis, contemplam cerca de 80% da frota total de veículos dessa 

região. 

Tabela 7.91 – Frota de veículos nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste por tipo, em novembro 
de 2021. 

Município Total Automóvel Motocicleta Caminhonete Outros 

Agrolândia 8.820 4.638 1.533 855 1.794 

Agronômica 4.551 2.414 694 493 950 

Braço do Trombudo 3.150 1.586 524 353 687 

Laurentino 6.303 3.186 927 742 1.448 

Mirim Doce 2.140 1.113 440 208 379 

Otacílio Costa 13.987 8.312 1.270 1.435 2.970 
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Município Total Automóvel Motocicleta Caminhonete Outros 

Ponte Alta do Norte 2.015 1.209 156 272 378 

Pouso Redondo 13.203 7.453 1.990 1.310 2.450 

Rio do Campo 5.200 2.756 1.047 561 836 

Rio do Oeste 5.966 3.140 1.167 629 1.030 

Rio do Sul 58.867 33.853 7.402 5.183 12.429 

Salete 7.304 3.805 1.520 685 1.294 

Taió 16.411 8.655 2.999 1.636 3.121 

Trombudo Central 6.074 3.372 837 605 1.260 

Fonte: DENATRAN, abril/20. 

As principais rodovias federais de acesso aos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste 

são: a BR-470, BR-282 e a BR-116. A primeira (BR-470) corresponde de uma rodovia de 

ligação (Navegantes/SC – Camaquã/RS), com sentido geral leste/oeste (transversal), 

pavimentada e com uma extensão total de 832,9 km, conforme o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes-DNIT (2015). A BR 470 corta a porção central da bacia, 

passando nos municípios de Pouso Redondo, Trombudo Central, Agronômica e Rio do Sul. 

A BR-282 é uma rodovia do tipo transversal, que corta o estado de Santa Catarina no 

sentido leste/oeste, com extensão de 678 km (DNIT, 2015). Esta rodovia federal, junto com a 

BR-470, está entre as melhores e mais rápidas opções para realizar o deslocamento desta 

região até o interior do estado, bem como até o litoral e com a BR-101. Contudo ela não 

atravessa nenhum dos municípios da bacia em análise, passando mais próximo ao limite 

meridional da área. 

A BR-470 é, no entanto, a rodovia federal mais importante do Vale do Itajaí, pois passa 

por boa parte dos municípios da área de estudo, rumo ao interior do estado e principal via de 

ligação entre a BR-101 e os municípios do Baixo, Médio e Alto Vale. Já a BR-101, embora 

seja uma das mais importantes rodovias federais do Brasil, e igualmente fundamental como 

via de ligação da área de estudo, com todo o litoral de Santa Catarina, e também com os 

estados vizinhos. 

Da mesma forma, a BR-116 (Rodovia Régis Bitencourt), também uma das mais 

importantes vias de ligação norte-sul do Brasil, sobretudo entre Sul e Sudeste, passa pelo 

limite da bacia hidrográfica, na região do Alto Vale (na altura do município de Ponte Alta do 

Norte), tendo como principais vias de conexão à área de estudo a BR-470 (na altura do 

município de Pouso Redondo)  
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As rodovias estaduais que cortam ou chegam aos municípios referidos são as SC-110, 

SC-112, SC-114, SC-281 e SC-350. Dentre todas essas, as principais são a SC-114 e a SC-

250, conforme é ilustrado na Figura 7.193. 

Figura 7.193- Mapa Rodoviário do Estado de Santa Catarina 

 
Fonte: Ministério da Infraestrutura, 2020. 

A malha ferroviária atualmente em operação inserida no contexto estadual é de 

1380,77 km. A Figura 7.194 ilustra o traçado das ferrovias com detalhamento que se segue: 

“em operação”, “desativadas”, “em estudo” e “planejadas”. 

Nota-se que há uma ferrovia “em operação” que atravessa uma pequena parte à oeste 

da bacia do rio Itajaí do Oeste, no município de Ponte Alta do Norte e próximo à Mirim Doce, 

Taió e Rio do Campo. Trata-se da Ferrovia Tronco Sul – Mafra a Lages, que, assim como a 

Ferrovia São Paulo – Rio Grande do Sul (uma das motivadoras da Guerra do Contestado, 

visto anteriormente), buscou interligar São Paulo e o Rio Grande do Sul. 

Tendo sido construída pelo Batalhão Mauá (11º Batalhão de Engenharia de 

Construção do Exército), entre o fim da década de 1930 e 1960, essa ligação entre o Sudeste 
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e o Sul é mais eficiente que a anterior, pois permite a circulação de trens mais longos e 

pesados, além de ter o traçado mais curto (SIE, 2019). 

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, o serviço ferroviário no estado é realizado 

pelas concessionárias Rumo Logística Malha Sul (RMS) e Ferrovia Tereza Cristina (FTC).  

Há em fase de estudo, a previsão de expansão da rede viária no estado, com a criação 

da Ferrovia Litorânea e a Ferrovia Leste-Oeste (Corredor Ferroviário de Santa Catarina). 

Conforme a SIE, o estudo da Ferrovia Litorânea tem como objetivo ligar Imbituba a Araquari, 

conectando as ferrovias RMS e FTC, além dos quatro portos catarinenses. Por sua vez, a 

Ferrovia Leste-Oeste prevê a ligação entre as cidades de Itajaí e Chapecó, conectando à RMS 

em Ponte Alta, no Planalto Serrano e em Herval d’Oeste, no Vale do Rio do Peixe. 

Há ainda, em fase de planejamento a implantação de outras ferrovias em Santa 

Catarina, uma delas atravessando a área da bacia do rio Itajaí do Oeste, conectando-se ao 

Corredor Ferroviário de Santa Catarina, em estudo. 

Figura 7.194- Mapa Ferroviário do Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: Ministério da Infraestrutura, 2020.  



     
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 506 

 

Os aeroportos existentes em Santa Catarina são num total 30, segundo o Ministério 

da Infraestrutura. Destes, 21 são públicos e 9 privados. Os únicos do tipo internacional são os 

de Florianópolis e Navegantes. Na área da bacia do rio Itajaí do Oeste estão localizados 2 

aeródromos, ambos são de uso privado, localizados nos municípios de Rio do Oeste e 

Trombudo Central como mostra a Figura 7.195. 

Figura 7.195- Mapa Aeroviário do Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: Ministério da Infraestrutura, 2020.  

7.4.4.5. Segurança Pública 

Os serviços de segurança presentes nos municípios são expostos no Quadro 7.14. As 

informações das unidades alocadas nestas localidades foram coletadas na página da 

Secretaria da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Em todos os municípios há a 

presença de ao menos uma unidade da Polícia Militar e uma Delegacia da Polícia Civil. 

Unidades do Corpo de Bombeiros estão presentes em 4 dos 14 municípios. Há apenas um 

Batalhão de Polícia Militar Ambiental, em Rio do Sul, e um Posto da Polícia Militar Rodoviária, 

sendo ele em Taió. 
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Quadro 7.14- Serviços de segurança pública por município, em 2021 

Município 
Polícia 
Militar 
(PM) 

PM 
Ambiental 

PM 
Rodoviária 

Corpo de 
bombeiros 

militar¹ 

Delegacia de 
polícia civil 

Agrolândia 1 - - - 1 

Agronômica 1 - - - 1 

Braço do Trombudo 1 - - - 1 

Laurentino 1 - - - 1 

Mirim Doce 1 - - - 1 

Otacílio Costa 1 - - 1 1 

Ponte Alta do Norte 1 - - - 1 

Pouso Redondo 1 - - 1 1 

Rio do Campo 1 - - - 1 

Rio do Oeste 1 - - - 1 

Rio do Sul 1 1 - - 5 

Salete 1 - - - 1 

Taió 1 - 1 1 1 

Trombudo Central 1 - - 1 1 

Total 14 1 1 4 18 

Fonte: SSP/SC 2021. Obs.:¹número de OBM – Organizações de Bombeiro-Militar 

7.4.4.6. Serviços de Saúde 

A oferta de serviços de saúde de qualidade permite à população desfrutar de melhores 

condições de vida e longevidade. Da mesma forma, a ausência destes instrumentos, ou a má 

qualidade do serviço prestado prejudica aqueles que deles dependem, especialmente do 

aparelho público. Muitos pacientes percorrem quilômetros de distância em busca de 

atendimento em outras localidades, deteriorando ainda mais sua saúde, além de 

sobrecarregar os estabelecimentos que normalmente já se encontram em sua máxima 

capacidade prestando socorro aos seus próprios munícipes. 

As unidades de saúde existentes nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste 

segundo a tipologia são apresentadas na Tabela 7.92. Rio do Sul é disparado o que concentra 

o maior número de estabelecimentos de saúde com 385 ao todo. Em sua totalidade a área de 

estudo conta com 9 hospitais, 6 postos de saúde, 66 centros de saúde/UBS, 2 policlínicas e 

1 unidades de pronto-atendimento. 

Em Outros, estão contabilizados: pronto socorro geral, secretaria de saúde, academia 

da saúde, central de regulação, central de regulação médica das urgências, clínica 

especializada/ambulatório especializado, consultório, cooperativa, farmácia, laboratório de 

saúde pública, serviço de atenção domiciliar isolado (home care), unidade de atenção à saúde 

indígena, unidade de atenção em regime residencial, unidade de serviço de apoio de diagnose 
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e terapia, unidade de vigilância em saúde, unidade mista, unidade móvel de nível pré-

hospitalar - urgência/emergência, unidade móvel terrestre. 

Tabela 7.92 - Unidades de saúde nos municípios, por tipo de estabelecimento. 

Município 
CASF

¹ 
CAPS

² 

Centro 
de 

saúde/U
BS³ 

Hospital 
geral 

Policlí
nica 

Posto de 
saúde 

Pronto 
atendi-
mento 

Outros 

Agrolândia - - 4 1 - 1 - 17 

Agronômica - - 2 - - - - 4 

Braço do 
Trombudo 

- - 1 - - 2 - 6 

Laurentino - - 1 - - - - 14 

Mirim Doce 1 - 1 - - - - 3 

Otacílio Costa - - 6 1 - 1 - 39 

Ponte Alta do 
Norte 

1 - 3 - - - - 3 

Pouso Redondo - - 6 1 - - - 23 

Rio do Campo - - 2 1 - 2 - 10 

Rio do Oeste - - 3 - - - - 15 

Rio do Sul - 1 23 2 2 - 1 356 

Salete - - 3 1 - - - 14 

Taió 1 - 8 1 - - - 46 

Trombudo 
Central 

- - 3 1 - - - 18 

Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 
(dez./2021). Obs.: ¹CASF - Centro de Apoio a Saúde da Família; ²CAPS - Centro de Atenção 

Psicossocial; ³UBS - Unidade Básica de Saúde. 

Os leitos hospitalares nos municípios analisados somam no total 544, sem distinção 

de especialidade, de acordo com Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES 

(Tabela 7.93). Na tabela a seguir, observa-se que mais de 50% de todos os leitos existentes 

encontram-se na especialidade clínica (276), seguido pelos leitos cirúrgicos (95). Rio do Sul 

é o município com maior número de leitos existentes em suas redes hospitalares, contam com 

mais de 47% do total presente na bacia do rio Itajaí do Oeste. 

Agronômica, Braço do Trombudo, Mirim Doce, Ponte Alta do Norte e Rio do Oeste, 

não possuem leitos de internação hospitalar. Quando necessária a internação, contam com a 

disponibilidade em municípios próximos. 

Tabela 7.93 – Número de leitos de internação nos municípios, por especialidade. 

Município Cirúrgicos Clínicos Obstétrico Pediátrico 
Outras 

Especia-
lidades 

Hospital/
DIA 

Total 

Agrolândia - 15 - - 12 - 27 

Laurentino - 1 - - - - 1 

Otacílio Costa - 39 10 - - - 49 
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Município Cirúrgicos Clínicos Obstétrico Pediátrico 
Outras 

Especia-
lidades 

Hospital/
DIA 

Total 

Pouso 
Redondo 

2 16 9 4 10 - 41 

Rio do Campo 3 17 5 4 2 - 31 

Rio do Sul 80 132 26 10 9 1 258 

Salete - 29 - 2 - - 31 

Taió 9 21 3 4 1 - 38 

Trombudo 
Central 

1 6 - 1 60 - 68 

Total 95 276 53 25 94 1 544 

Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 
(dez./2021). 

Os profissionais de saúde em ocupações de nível superior que atuam nos municípios 

da área de estudo, estão descritos detalhadamente na Tabela 7.94. Observa-se que, 

naturalmente, Rio do Sul conta com o maior contingente desses profissionais, e também com 

maior diversidade de atendimento, quanto às áreas de atuação, sendo notadamente superior 

nesses aspectos às demais localidades – o que, de certa forma, não deve surpreender, já que 

se trata do município com maior população e o que possui maior número de estabelecimentos 

de saúde. 

Tabela 7.94 - Profissionais de saúde por município e ocupações de nível superior. 

Município 
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Agrolândia 1 4 - 5 15 2 4 24 55 

Agronômica - - - 1 2 1 2 7 13 

Braço do Trombudo 2 1 - - 4 - 1 5 13 

Laurentino - 1 - 1 5 - 2 12 21 

Mirim Doce - 1 - 1 2 - - 6 10 

Otacílio Costa 3 4 - 4 13 - 1 52 77 

Ponte Alta do Norte 1 1 - - 3 - 2 4 11 

Pouso Redondo 2 2 - 7 16 - 3 26 56 

Rio do Campo - 2 - 6 6 - 2 9 25 

Rio do Oeste 1 1 - 3 3 - 2 13 23 

Rio do Sul 10 17 5 85 140 13 6 300 576 

Salete - 1 - 4 6 - 1 19 31 

Taió 1 3 - 11 22 - 5 36 78 

Trombudo Central 1 2 - 6 11 - 4 16 40 

Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 
(dez./2021). 
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7.4.4.7. Educação 

A taxa de alfabetização da população oportuniza, igualmente, o entendimento do grau 

de desenvolvimento local, pois a educação é uma das principais ferramentas para a 

construção de uma sociedade mais justa, com maior postura cidadã dos indivíduos, e melhor 

formação para a vida profissional, dentre outros benefícios individuais e coletivos. O 

analfabetismo, porém, ainda é uma realidade bastante presente nos dias atuais, e o combate 

a esse problema social torna-se um dos principais desafios para governos e sociedade como 

um todo. 

Diz-se analfabeto, o indivíduo que não sabe ler e nem escrever; existe ainda a figura 

do analfabeto funcional, que teoricamente possui a alfabetização básica, mas não consegue 

interpretar e gerar opiniões a partir da leitura de textos (pois ele lê as palavras, mas não decifra 

a ideia/informação contidas), e nem efetuar cálculos matemáticos de complexidade média e 

alta (às vezes, nem problemas matemáticos simples). 

A baixa escolaridade (tempo que o indivíduo frequenta as instituições de ensino, em 

todos os níveis), decorrente do abandono escolar, é outro problema a ser combatido, e tem 

como causalidade diversos fatores, como a falta de incentivo (familiar ou institucional), baixo 

atrativo, dificuldades no aprendizado e a falta de vagas. 

Também decorrem por fatos sociais, como a necessidade de trabalhar, o envolvimento 

com drogas, paternidade/maternidade precoces, entre outros. A oferta de vagas, aliada a um 

ensino de qualidade, atrativo e significativo, especialmente na esfera pública, é fundamental 

para a redução dos indicadores negativos, infelizmente bem presentes no Brasil, que nos 

“rankings” internacionais relacionados à educação está em posições nada satisfatórias. 

De acordo com a metodologia do IBGE (2010), a taxa de alfabetização das pessoas 

com 10 anos ou mais, na área de estudo é, em média, de 94,8% (Figura 7.196). Abaixo, porém 

próximo à média catarinense, que chega a 96,1% e superior à média nacional, de 91%. 

Dos municípios analisados, Rio do Sul é aquele que possui maior percentual de 

alfabetizados entre sua população, chega a 97,4%, seguido por Braço do Trombudo e 

Laurentino, nessa ordem. Juntas, são as três cidades que atingiram ou superaram os 96% de 

taxa de alfabetizados. Todos os demais apresentam percentuais inferiores, sendo, Santa 

Cecília a localidade com o pior desempenho, apresentando 91,4% de pessoas alfabetizadas 

dentre seus residentes.  
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Figura 7.196 - Taxa de alfabetização (%) das pessoas com 10 anos ou mais, nos municípios da bacia 
do rio Itajaí do Oeste. 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

Na Tabela 7.95, observa-se que o nível de instrução (das pessoas com 10 anos ou 

mais), nos municípios estudados, é composto em sua maioria por pessoas que se auto 

declararam “sem instrução e fundamental incompleto” (acima da metade, em todos eles), 

contribuindo para a tese supracitada do problema histórico de analfabetismo e evasão escolar, 

em todo território nacional. 

Rio do Sul é o local onde há maior frequência de pessoas com nível de instrução mais 

elevado. Nele, 26,1% da população possui ensino médio completo, e 11,5% têm conclusão 

em curso de nível superior. Ao mesmo tempo, é a localidade com o menor índice de pessoas 

sem instrução/fundamental incompleto, com 43%. Agronômica, Ponte Alta do Norte e Rio do 

Oeste apresentaram os piores desempenhos, contando com 62% ou mais da população sem 

formação inicial finalizada, ou sem qualquer instrução. Agronômica é também o município com 

o menor percentual de pessoas com o nível superior completo: apenas 3,1%. 

É importante observar que, aprofundando esta análise em busca de uma explicação 

mais concreta para tal preocupante desempenho, nota-se que, dentro daqueles que se 

declararam sem instrução e fundamental incompleto, a maior parcela é composta pela 
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população na faixa de idade entre 10 e 14 anos em todos os municípios levantados, ou seja, 

encontram-se cursando esta etapa de ensino. As faixas idade compostas pela população 

adulta apresenta melhores índices no nível de instrução. 

Tabela 7.95 – População relativa segundo o nível de instrução (pessoas com 10 anos ou mais), nos 
municípios da bacia do rio Itajaí d o Oeste. 

Município 

Sem 
instrução e 

fundamental 
incompleto 

Fundamental 
completo e 

médio 
incompleto 

Médio 
completo e 

superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Não 
determinado 

Agrolândia 57,1 19,0 20,0 4,0 - 

Agronômica 62,2 17,1 16,1 3,1 1,5 

Braço do Trombudo 50,9 19,3 23,9 5,0 0,9 

Laurentino 52,2 18,5 22,2 6,6 0,4 

Mirim Doce 58,7 20,5 16,1 4,6 0,2 

Otacílio Costa 50,4 20,4 22,1 6,4 0,7 

Ponte Alta do Norte 62,0 17,4 15,9 4,5 0,3 

Pouso Redondo 59,2 20,1 15,8 4,7 0,3 

Rio do Campo 58,3 18,7 18,4 4,6 0,1 

Rio do Oeste 62,1 16,0 17,1 4,0 0,9 

Rio do Sul 43,0 18,9 26,1 11,5 0,5 

Salete 54,6 18,7 22,3 4,4 - 

Taió 53,5 18,6 20,8 7,0 0,1 

Trombudo Central 50,7 17,9 25,0 5,7 0,7 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

A Tabela 7.96 apresenta informações sobre o número de matrículas por tipo de ensino 

nos municípios que integram a bacia do rio Itajaí do Oeste, conforme a Sinopse Estatística da 

Educação Básica de 2020, do Ministério da Educação (MEC). 

De acordo com o número de alunos matriculados, a distribuição por segmento de 

ensino, em termos relativos, é igual a 28% na educação infantil, 56% no ensino fundamental 

e 16% no ensino médio. Portanto, é no ensino fundamental que há a maior concentração de 

estudantes com matriculas efetuadas. Esses, dividem-se ainda em anos iniciais (1º ao 5º ano) 

e finais (6º ao 9º ano), predominando, com uma ligeira superioridade, matriculas nos anos 

iniciais. 

Quantitativamente, Rio do Sul tem o maior número de estudantes, visto que, é 

justamente o município com maior contingente populacional. Nesse sentido, observa-se que, 

o número total de matriculados segue um padrão em relação ao contingente populacional, na 

maioria dos casos. Assim, Mirim Doce é o que tem o menor número de matriculas, bem como 

de residentes. Além disso, também é possível notar que cerca de um quarto da população 

total está matriculada em alguma das etapas de ensino escolar. 
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Tabela 7.96 - Número de matrículas por etapa de ensino, nos municípios da bacia do rio Itajaí do 
Oeste (2020). 

Município 

Educação Infantil Ensino Fundamental 
Ensino 
Médio 

Total Creche 
Pré-

Escola 
Total 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Total 

 Agrolândia    644   363   281   1.320   692   628   331  

 Agronômica    231   131   100   679   337   342   159  

 Braço do Trombudo    233   126   107   506   245   261   124  

 Laurentino    423   225   198   811   453   358   203  

 Mirim Doce    143   76   67   321   165   156   93  

 Otacílio Costa    1.147   642   505   2.273   1.232   1.041   577  

 Ponte Alta do Norte    211   104   107   446   256   190   117  

 Pouso Redondo    1.046   550   496   2.165   1.213   952   580  

 Rio do Campo    336   120   216   813   399   414   261  

 Rio do Oeste    346   155   191   845   453   392   244  

 Rio do Sul    4.576   2.662   1.914   8.534   4.645   3.889   2.797  

 Salete    430   233   197   859   471   388   282  

 Taió    1.041   612   429   2.156   1.177   979   614  

 Trombudo Central    396   226   170   820   461   359   234  

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica 2020, INEP/MEC. 

O número de estabelecimentos de ensino, bem como ocorre com a quantidade de 

matrículas, também é predominante em Rio do Sul, conforme mostra a Tabela 7.97. A soma 

das unidades escolares, considerando a dependência administrativa, é superior aos demais 

municípios da bacia.  

Em todos os casos, as escolas municipais são responsáveis por 50% ou mais dos 

estabelecimentos educacionais, exceto em Rio do Sul, com 46%, visto que a unidades 

privadas possuem maior representatividade (cerca de 34%), quando comparado aos demais 

municípios da Bacia. Em geral, as municipais ficam à frente das escolas estaduais, privadas 

e federais, nessa ordem. Já as unidades de ensino públicas em sua totalidade, equivalem a 

mais de 84% das escolas na área de estudo. 

Destaca-se que, segundo a fonte de dados deste levantamento (Sinopse Estatística 

da Educação Básica/MEC, 2020), um mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma 

etapa de ensino, embora haja, de maneira geral, uma certa divisão, onde a rede municipal se 

responsabiliza pelo ensino básico infantil, cabendo à rede estadual fornecer o ensino do 

Fundamental e Ensino Médio. 
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Nesse contexto, verifica-se a relação entre o número de matriculas por segmento de 

ensino e unidades escolares, especialmente no que se referem às públicas. No caso das 

federais, em geral, destinam-se ao ensino médio e/ou técnico especializado. 

Tabela 7.97 - Número de estabelecimentos de ensino de educação básica por dependência 
administrativa, nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste. 

Município Total Federal Estadual Municipal Privada 

 Agrolândia    15   -     4   9   2  

 Agronômica    8   -     2   6   -    

 Braço do Trombudo    9   -     1   8   -    

 Laurentino    6   -     2   4   -    

 Mirim Doce    8   -     2   6   -    

 Otacílio Costa    21   -     6   12   3  

 Ponte Alta do Norte    8   -     2   6   -    

 Pouso Redondo    20   -     6   14   -    

 Rio do Campo    13   -     4   9   -    

 Rio do Oeste    8   -     3   5   -    

 Rio do Sul    85   1   16   39   29  

 Salete    10   -     3   7   -    

 Taió    22   -     6   11   5  

 Trombudo Central    13   -     2   11   -    

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica 2020, INEP/MEC. 
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Figura 7.197 - Número de estabelecimentos de ensino nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste 
(2020). 

 
Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica 2020, INEP/MEC. 

Os centros de ensino superior, de caráter privado ou público, também estão presentes 

na região – a maioria em Rio do Sul.  A seguir, estão listadas algumas das instituições de 

ensino superior que funcionam nos municípios da bacia em foco: 

• IFC – Instituto Federal Catarinense, Unidade Rio do Sul.  

• UNIASSELVI – Centro Universitário Leonardo da Vinci, Unidades em 

Agrolândia, Rio do Sul e Taió. 

• UNINTER – Rio do Sul 

 

7.4.4.8. Economia 
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O Produto Interno Bruto (PIB) de uma unidade territorial (município, estado, país) 

representa a soma das receitas geradas pelos três grandes setores da economia: primário, 

secundário e terciário. 

Trata-se de um importante indicador econômico, pois quanto maior o PIB, melhor será 

o PIB per capita - embora se deva considerar, também, o aumento populacional ocorrido no 

mesmo período em que foi contabilizado o PIB, além das disparidades socioeconômicas 

existentes no interior do próprio território considerado.  

De qualquer maneira, essa informação dá uma boa noção do nível de riqueza 

econômica gerada dentro do município, e qual seria o tamanho, hipoteticamente, que cada 

pessoa que reside na unidade administrativa receberia da “fatia” dessa riqueza, repartida 

igualitariamente (PIB per capita). 

Vale lembrar que quanto maior o índice de urbanização de um município, maior é a 

tendência do aumento do PIB, especialmente se esse processo também estiver vinculado à 

expansão do setor industrial, e paralelamente ao desenvolvimento do setor de comércio e 

serviços (indissociável do meio urbano); juntos, são os geradores da maior parte da riqueza 

econômica de um território, seja qual for seu alcance espacial. Como será observado nos 

dados subsequentes, os municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste seguem esse padrão. 

De acordo com a Figura 7.198, em 2019 Rio do Sul registrou o maior PIB a preços 

correntes (R$ 2,9 bilhões) alcançando a 22ª posição no ranking estadual. No PIB per capita,  

Figura 7.199, diferentemente do ranking estadual para o PIB a preços correntes, Rio do Sul 

encontra-se na 85ª posição, com valor igual a R$ 40,7 mil. 

Otacílio Costa foi o segundo melhor colocado no PIB a preços correntes com o valor 

de R$ 771 mi, mas no PIB per capita ficou à frente de Rio do Sul, com R$ 41,1 mil. Sua 

colocação no ranking estadual do PIB a preços correntes e per capita é, respectivamente, 72º 

e 81º lugar. Sozinho, o PIB de Rio do Sul, dentre os analisados, equivale a 43% do total na 

Bacia. Todos os demais, encontram-se abaixo da faixa do R$ 1 bi. Em sua totalidade, os 

municípios que integram a bacia do rio Itajaí do Oeste contribuem com mais de 2,1% do PIB 

de Santa Catarina. 

Mirim Doce foi o município que registrou o pior resultado no PIB, com R$ 58 milhões, 

no ranking estadual encontra-se na posição 272º (dentre 295 municípios catarinenses 

ranqueados). Considerando a fatia do PIB por pessoa, o pior desempenho também é de Mirim 

Doce, seguido por Ponte Alta do Norte, com o valor de R$ 25,3 mil, cada um deles. 
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Figura 7.198 - Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste (2019). 

 
Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios 2019. 
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Figura 7.199 - Produto Interno Bruto (PIB) per capita nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste 
(2019). 

 
Fonte: IBGE, EstimaPop - Estimativas de População 2019 e PIBMunic – Produto Interno Bruto dos 

Municípios. 

O Produto Interno Bruto, analisado acima, é composto pelo VAB (Valor Adicionado 

Bruto) de cada um dos setores produtivos municipais – agropecuária, indústria, serviço e 

administração pública, em toda a sua gama de atuação, mais os impostos. O VAB é a soma 

de todos os bens e serviços produzidos/fornecidos dentro do município, num determinado 

período (geralmente anual). A contribuição do VAB de cada setor da economia é apresentada 

na Tabela 7.98. 

Na composição do VAB é possível verificar as diferenças nas principais atividades 

econômicas das unidades territoriais estudadas. Como é de se esperar, nos municípios 

predominantemente urbanos, as atividades atreladas ao setor terciário contam com a maior 

participação no VAB, como ocorre em Rio do Sul p.ex., onde os serviços representam mais 
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de 60% do VAB (vide Figura 7.200). Em contraponto, Mirim Doce possui a menor contribuição 

do VAB de serviços (24,2%) e ao mesmo tempo registra, dentre os municípios analisados, a 

maior parcela do VAB na administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade 

social (29,5%). 

Já o setor primário corresponde a maior parcela do VAB total em Ponte Alta do Norte 

e Rio do Oeste (45,5% e 34,7%, respectivamente).  

O setor industrial possui maior representatividade nos municípios de Braço do 

Trombudo e Otacílio Costa com contribuições ao VAB municipal superiores a 45%. 

Tabela 7.98 - VAB dos setores da economia nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste, em 2019. 

Município 
Valor Adicionado Bruto (Mil Reais) 

Agropecuária Indústria Serviços Administração 

Agrolândia 36.736 71.135 90.793 54.059 

Agronômica 43.331 31.846 43.938 28.395 

Braço do Trombudo 8.801 63.852 39.252 23.565 

Laurentino 15.647 84.372 112.593 35.370 

Mirim Doce 15.028 10.386 13.280 16.173 

Otacílio Costa 66.493 317.373 198.897 102.596 

Ponte Alta do Norte 47.653 9.815 26.205 20.960 

Pouso Redondo 46.757 164.774 202.837 81.208 

Rio do Campo 43.127 21.369 53.943 32.030 

Rio do Oeste 67.654 25.004 63.972 38.594 

Rio do Sul 17.993 620.648 1.543.161 362.007 

Salete 22.877 68.888 69.067 40.507 

Taió 73.521 154.159 275.854 86.791 

Trombudo Central 25.768 94.832 77.708 39.200 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios 2019 
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Figura 7.200 - Participação no VAB dos setores da economia nos municípios da bacia do rio Itajaí do 
Oeste. 

 
Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios 2019 

Alguns dos municípios têm no setor primário a base da sua economia, conforme 

mencionado anteriormente. Contudo, todos possuem dentro de seus limites territoriais áreas 

destinadas às lavouras. Os produtos cultivados e as respectivas quantidades, das lavouras 

temporárias e permanentes, nas unidades administrativas que compõem a bacia hidrográfica 

são expostos na Tabela 7.99e Tabela 7.100. 

Em 2020, o arroz foi a cultura mais expressiva, responsável por um total de 77.542 

toneladas, equivalente à 30% de toda produção na área de estudo. O principal produtor de 

arroz no período analisado foi Taió, com uma produção de 18.000 toneladas. 

Outra cultura que alcançou semelhante importância na quantidade produzida foi o 

milho em grão, com 73.848 toneladas, representando 28% da produção na Bacia. Taió e 

Otacílio Costa, produziram mais de 12 mil toneladas de milho em grão, cada um. Otacílio 

Costa além de despontar como principal produtor deste item, também é destaque no cultivo 

da soja (grão). A mandioca, fumo, cana-de-açúcar e melancia foram os outros produtos 

colhidos nas lavouras, de maior representatividade em termos quantitativos. 
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Quanto ao valor da produção, exibidos na Tabela 7.101 e Tabela 7.102, o produto de 

maior impacto na economia local é o fumo (em folha), responsável por 35% da arrecadação 

dentre todas as culturas da bacia. Além do fumo, o arroz, soja e milho têm significativa 

contribuição econômica.  

O valor total da produção nas lavouras temporárias e permanentes, em 2020, nas 

localidades analisadas, é de R$ 344 milhões e corresponde a 3% do valor da produção de 

Santa Catarina. Em resumo, os destaques para maiores produtores na região ficaram com 

Taió, Otacílio Costa e Agronômica, nesta ordem; e os principais produtos cultivados foram o 

arroz, milho e soja. Em termos de valor de produção, o destaque fica para o fumo que gerou 

a maior receita dentre as culturas existentes na bacia. 

 



                                 
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 522 

 

Tabela 7.99 - Produção das lavouras permanentes e temporárias (em toneladas) nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste (parte 1/2). 

Município 
Arroz 
(em 

casca) 

Batata-
doce 

Batata-
inglesa 

Cana-de-
açúcar 

Caqui Cebola 
Erva-mate 

(folha 
verde) 

Feijão 
(em 

grão) 
Figo 

Fumo 
(em 

folha) 
Laranja Limão Maçã 

Agrolândia 1.573 120 40 560 - 360 120 150 - 1.250 400 - - 

Agronômica 3.850 50 60 500 - 3.200 - 231 - 2.185 150 - - 

Braço do 
Trombudo 

301 500 40 2.400 - - - 45 - 33 105 - - 

Laurentino 272 180 - - - 120 - 75 - 382 300 - - 

Mirim Doce 12.800 - - - - - - 7 - - - - - 

Otacílio Costa - - - - - 375 25 126 - - - - - 

Ponte Alta do Norte - - - - - - - - - - - - - 

Pouso Redondo 15.000 100 - 300 10 - - 85 - 1.540 47 - - 

Rio do Campo 9.750 - 90 - - - - 45 - 3.300 - - - 

Rio do Oeste 11.835 150 - 125 - - - 171 - 2.760 300 - - 

Rio do Sul 2.890 30 50 400 30 225 - 43 30 184 300 - - 

Salete 720 - - - - - - 36 - 660 - - - 

Taió 18.000 1.517 367 - - - - 228 - 1.050 80 30 - 

Trombudo Central 551 20 - 4.000 - 552 - 74 - 275 225 - 40 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal – PAM 2020. 
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Tabela 7.100- Produção das lavouras permanentes e temporárias (em toneladas) nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste (parte 2/2) 

Município Mandioca Maracujá Melancia Melão 
Milho (em 

grão) 
Pêssego 

Soja (em 
grão) 

Tangerina Tomate 
Trigo (em 

grão) 
Uva 

Agrolândia 2.983 - 200 - 6.900 39 2.400 78 110 240 30 

Agronômica 1.500 - 5.250 - 7.590 - 4.836 - - 243 - 

Braço do Trombudo 2.730 - 60 - 3.306 - 192 36 - 342 40 

Laurentino 280 - 420 - 1.776 - 18 60 40 - 108 

Mirim Doce 15 - - - 500 - - - - - 14 

Otacílio Costa - - - - 12.000 - 17.100 - - 288 - 

Ponte Alta do Norte 60 - - - 850 - 1.875 - - - - 

Pouso Redondo 2.933 - 260 - 5.280 - 750 47 - 100 40 

Rio do Campo 40 - 167 - 8.500 - 2.550 - - - 22 

Rio do Oeste 5.000 - 300 - 6.336 30 360 - - 55 60 

Rio do Sul 1.250 - 250 - 2.400 100 1.485 60 180 - 228 

Salete 30 - 60 - 3.600 - 750 - - - - 

Taió 1.100 - 600 - 12.650 24 2.400 60 - - 30 

Trombudo Central 9.300 20 500 10 2.160 60 1.368 15 - - 24 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal – PAM 2020. 
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Tabela 7.101- Valor da produção (Mil Reais) das lavouras permanentes e temporárias nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste (parte 1/2). 

Município Total 
Arroz 
(em 

casca) 

Batata-
doce 

Batata-
inglesa 

Cana-
de-

açúcar 
Caqui Cebola 

Erva-
mate 
(folha 
verde) 

Feijão 
(em 

grão) 
Figo 

Fumo 
(em 

folha) 
Laranja Limão Maçã 

Agrolândia 24.617 1.153 156 32 84 - 720 72 364 - 11.666 600 - - 

Agronômica 47.489 3.080 65 54 60 - 6.400 - 511 - 20.758 240 - - 

Braço do Trombudo 5.665 223 500 48 360 - - - 128 - 264 126 - - 

Laurentino 6.758 207 216 - - - 192 - 193 - 3.438 300 - - 

Mirim Doce 14.471 14.080 - - - - - - 18 - - - - - 

Otacílio Costa 33.678 - - - - - 938 18 378 - - - - - 

Ponte Alta do Norte 3.152 - - - - - - - - - - - - - 

Pouso Redondo 35.804 16.500 120 - 45 30 - - 192 - 12.320 47 - - 

Rio do Campo 46.314 10.725 - 90 - - - - 113 - 26.400 - - - 

Rio do Oeste 46.593 10.888 165 - 19 - - - 406 - 24.840 300 - - 

Rio do Sul 11.955 2.659 33 100 60 54 360 - 109 120 1.840 300 - - 

Salete 10.280 792 - - - - - - 90 - 5.610 - - - 

Taió 45.453 19.800 1.820 367 - - - - 570 - 9.450 80 33 - 

Trombudo Central 12.133 408 22 - 600 - 1.104 - 204 - 2.567 225 - 72 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal – PAM 2020. 
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Tabela 7.102- Valor da produção (Mil Reais) das lavouras permanentes e temporárias nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste (parte 2/2). 

Município Mandioca Maracujá Melancia Melão 
Milho (em 

grão) 
Pêssego 

Soja (em 
grão) 

Tangerina Tomate 
Trigo (em 

grão) 
Uva 

Agrolândia 940 - 170 - 5.175 156 2.784 156 132 173 84 

Agronômica 450 - 4.200 - 5.693 - 5.803 - - 175 - 

Braço do 
Trombudo 

819 - 60 - 2.480 - 223 43 - 291 100 

Laurentino 98 - 357 - 1.332 - 23 72 60 - 270 

Mirim Doce 13 - - - 325 - - - - - 35 

Otacílio Costa - - - - 9.000 - 23.085 - - 259 - 

Ponte Alta do 
Norte 

51 - - - 570 - 2.531 - - - - 

Pouso Redondo 1.540 - 221 - 3.538 - 975 56 - 120 100 

Rio do Campo 34 - 142 - 5.695 - 3.060 - - - 55 

Rio do Oeste 4.250 - 255 - 4.752 75 468 - - 55 120 

Rio do Sul 1.125 - 213 - 1.759 250 2.079 72 252 - 570 

Salete 26 - 51 - 2.736 - 975 - - - - 

Taió 990 - 540 - 8.476 72 3.120 60 - - 75 

Trombudo Central 2.790 44 450 12 1.583 150 1.824 18 - - 60 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal – PAM 2020. 
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A atividade agropecuária também é bastante praticada na região. O efetivo dos 

rebanhos existentes nos municípios é exibido na Tabela 7.103. Em termos numéricos, os 

galináceos respondem como o maior rebanho, seguido pelos suínos, codornas e bovinos. 

O efetivo de galináceos é composto por mais de 1 milhão de cabeças, sendo Taió 

responsável por cerca de 20% desse valor, com mais de 200 mil de cabeças. Na criação de 

bovinos, novamente Taió se destaca com mais de 37 mil cabeças em cada um de seus 

rebanhos, enquanto, os suínos estão presentes em maior quantidade em Trombudo Central 

com um rebanho 86 mil cabeças. 

A distribuição, por município, dos efetivos de rebanhos bovinos, suínos e galináceos 

podem ser melhor visualizados através da Figura 7.201, Figura 7.202 e Figura 7.203. 

Tabela 7.103 - Efetivo dos rebanhos por tipo (cabeças), nos municípios da bacia do rio Itajaí do 
Oeste. 
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Agrolândia 8.800 - 200 21.000 110 700 38.000 6.900 100.000 

Agronômica 5.010 22 100 12.500 5 200 150.000 7.200 72.000 

Braço do 
Trombudo 

8.700 7 100 8.000 20 400 10.000 5.000 - 

Laurentino 6.050 - 140 3.900 15 170 10.000 5.000 - 

Mirim Doce 10.512 380 120 14.884 84 651 64.665 33.498 - 

Otacílio Costa 18.000 66 510 1.850 40 1.400 12.000 5.000 40 

Ponte Alta do 
Norte 

5.016 182 71 322 94 783 845 145 - 

Pouso Redondo 29.486 212 625 55.447 266 1.690 178.380 105.642 250 

Rio do Campo 19.267 56 363 35.168 98 1.711 74.205 70.069 69.842 

Rio do Oeste 18.600 - 150 64.500 80 300 38.000 12.000 100 

Rio do Sul 9.230 28 530 7.400 125 1.500 40.000 15.000 1.000 

Salete 13.659 - 84 44.481 21 328 157.587 57.452 3.000 

Taió 37.345 41 502 64.578 188 1.539 201.148 138.365 160 

Trombudo Central 5.700 - 150 86.000 50 350 29.000 17.000 - 

Fonte: IBGE, Produção Pecuária Municipal – PPM 2020 
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Figura 7.201 - Rebanho bovino nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste. 

 
Fonte: IBGE, Produção Pecuária Municipal – PPM 2020. 
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Figura 7.202- Rebanho suíno nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste. 

 
Fonte: IBGE, Produção Pecuária Municipal – PPM 2020. 
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Figura 7.203- Rebanho galináceo nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste. 

 
Fonte: IBGE, Produção Pecuária Municipal – PPM 2020. 

Os produtos de origem animal e o referente valor da produção são apresentados na 

Tabela 7.104. Os destaques nessa matéria são o leite, ovos de galinha e ovos de codorna 

que possuem uma relação de valor da produção/produção positiva, ou seja, o montante 

monetário gerado pela venda é igual ou maior do que foi efetivamente produzido. O mel de 

abelha é, em quantidade, a maior produção (com destaque para Rio do Sul), mas o seu valor 

é relativamente inferior aos demais produtos, ficando à frente somente da lã. Já o produto de 

origem animal que gera a maior parte da riqueza, dentre desses gêneros, é o leite, com 

destaque para Taió, responsável por quase um quarto da produção e do valor arrecadado, 

em toda a área em foco. 
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Tabela 7.104- Produção de origem animal por tipo e valor da produção (Mil Reais), nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste 

Município 
Total 

(Mil reais) 

Leite 
 

Ovos de galinha 
 

Ovos de codorna 
 

Mel de abelha 
 

Lã 
 

Mil litros Mil reais Mil dúzias Mil reais Mil dúzias Mil reais Kg 
Mil 

reais 
Kg 

Mil 
reais 

Agrolândia 15.473 8.210 12.315 113 506 2.500 2.500 10.000 150 350 2 

Agronômica 7.656 3.270 4.905 145 653 1.930 2.027 5.000 70 130 1 

Braço do Trombudo 6.631 4.160 6.240 50 225 175 149 1.000 15 300 2 

Laurentino 6.496 3.990 5.985 110 495 - - 1.000 15 100 1 

Mirim Doce 14.133 5.504 10.457 716 3.578 - - 8.000 96 450 2 

Otacílio Costa 2.171 1.450 1.740 65 273 1 1 15.000 150 1.900 7 

Ponte Alta do Norte 72 36 43 2 10 - - 1.400 17 350 2 

Pouso Redondo 28.576 11.489 21.829 1.325 6.627 3 9 9.000 108 550 3 

Rio do Campo 27.349 11.133 21.152 1.215 1.822 1.445 4.336 3.200 38 120 1 

Rio do Oeste 24.341 15.190 22.785 297 1.337 2 2 27.000 216 160 1 

Rio do Sul 6.749 2.990 4.485 320 1.440 13 11 90.000 810 650 3 

Salete 21.122 10.544 20.033 698 977 9 26 7.000 84 357 2 

Taió 54.730 22.342 42.450 2.400 12.000 1 4 23.000 276 17 0 

Trombudo Central 4.927 2.450 3.675 270 1.215 - - 5.000 35 480 2 

Fonte: Fonte: IBGE, Produção Pecuária Municipal – PPM 2020. 
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A silvicultura é outra importante atividade econômica praticada nos municípios 

integrantes da área de estudo. O principal produto fabricado é a madeira em tora (Tabela 

7.105), dentre os produzidos, é o segundo de menor valor agregado. Otacílio Costa e Ponte 

Alta do Norte são os principais produtores de madeira em tora, juntos, respondem por cerca 

de 84% do total da produção da região. O produto de maior valor agregado é o carvão mineral, 

e somente é produzido em Agronômica e Braço do Trombudo. 

Tabela 7.105- Quantidade produzida por tipo e valor da produção na silvicultura, nos municípios da 
bacia do rio Itajaí do Oeste. 

Município 
Total 
(Mil 

Reais) 

Carvão vegetal Lenha Madeira em tora 

Ton. 
Mil 

Reais 
m³ 

Mil 
Reais 

m³ 
Mil 

Reais 

Agrolândia 9.010 - - 52.000 2.080 98.000 6.930 

Agronômica 2.393 9 16 54.000 2.160 3.600 217 

Braço do Trombudo 249 35 60 4.500 180 140 9 

Laurentino 451 - - 7.300 256 3.000 195 

Mirim Doce 2.268 - - 9.000 315 35.000 1.953 

Otacílio Costa 70.408 - - 198.000 7.084 664.000 63.324 

Ponte Alta do Norte 85.057 - - 160 7 1.170.000 85.050 

Pouso Redondo 5.015 - - 37.000 1.642 44.420 3.373 

Rio do Campo 1.579 - - 31.400 1.029 7.410 550 

Rio do Oeste 1.760 - - 45.150 1.580 3.000 180 

Rio do Sul 1.921 - - 21.000 735 19.700 1.186 

Salete 3.800 - - 37.000 1.295 47.100 2.505 

Taió 9.352 - - 133.000 4.540 93.500 4.812 

Trombudo Central 440 - - 10.500 368 1.100 72 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, PEVS 2020. 

 

7.4.4.9. Turismo 

A região compreendida pelos municípios ao longo do rio Itajaí do Oeste tem na 

atividade turística, sua importância econômica.  Os atrativos mais comuns são os relacionados 

à cultura e história, o turismo rural e de aventura. A fim de promover o setor turístico no estado, 

a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina - Santur, realiza a segmentação 

turística para destacar os potenciais regionais de acordo com as características locais, 

principalmente naturais e culturais. Os municípios inseridos na área de estudo, pertencem, 

em sua maioria ao destino turístico denominado “Caminhos do Alto Vale”, outras duas 

localidades encontram-se no destino “Serra Catarinense” (Otacílio Costa) e “Vale do 

Imigrante” (Ponte Alta do Norte). Este último, pertencia até 2019, ao destino turístico 
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denominado “Vale do Contestado”, contudo, a partir de novembro de 2019, essa região foi 

dividida dando origem a outros dois novos, “Caminhos do Contestado” e “Vale do Imigrante”, 

como mostra a Figura 7.204. 

Figura 7.204- Mapa do Turismo de Santa Catarina 

 
Fonte: Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – Santur. Nov, 2019. 

• Caminhos do Alto Vale 

Com as atrações turísticas voltadas principalmente para o ecoturismo e aventura, a 

região Caminhos do Alto Vale possui diversas áreas para a realização de passeios em meio 

à natureza, como cachoeiras. Além disso, há vários locais como museus e praças que contam 

a história dos municípios onde estão localizados. O turismo religioso também é forte neste 

local, com a presença de grutas, oratórios e catedrais. Salete, por exemplo, é conhecida como 

“a cidade da fé” e Laurentino possui uma imagem gigante de Nossa Senhora das Graças. 

• Serra Catarinense 

O destino “Serra Catarinense” tem como principais atrativos aqueles relacionados ao 

aspecto climático local, ou seja, o frio típico do planalto serrano e a paisagem associada a ele. 

As belezas naturais impressionam pela geografia e composição florística da região, formada 

por florestas de araucárias, campos de altitudes, cânions, entre outros. Dentre os municípios 

da bacia do rio Itajaí do Oeste, somente Otacílio Costa encontra-se incluída nesse destino 

turístico.   

• Vale dos Imigrantes 
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O denominado “Vale dos Imigrantes”, é assim chamado devido à colonização de 

italianos e alemães que ocorreu na região. Os descentes desses imigrantes mantêm viva até 

hoje, as tradições e costumes de seus povos. Além disso, na região encontram-se diversas 

cachoeiras e cascatas, que atraem turistas em busca de atividades em meio a natureza, e 

também para a prática de esportes de aventura. O município de Ponte Alta do Norte localiza-

se dentro da área delimitada por esse destino turístico definido pela Santur. 

As principais atrações identificadas nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste são 

descritas a seguir por categoria. Todas as informações foram extraídas dos sites de cada 

prefeitura, do Observatório do Turismo de Santa Catarina, além daquelas contidas na 

SANTUR. A Figura 7.205 e a Tabela 7.106 apresentam a localização de cada atração. 

Figura 7.205 - Localização das atrações turísticas nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste 
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Tabela 7.106 - Atrações turísticas nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste 

ID Município Atrações turísticas 

1 Agrolândia Sítio Aquático Becker 

2 Agronômica Museu Coleção de Memórias 

3 Agronômica Parque das Águas 

4 Braço do Trombudo Cachoeira do Saraca 

5 Braço do Trombudo Cachoeira das Águas Sulfurosas 

6 Braço do Trombudo Casa da Cultura Uta Holetz Schroeder 

7 Laurentino Museu da História Natural de Laurentino 

8 Laurentino Imagem Gigante de Nossa Senhora das Graças 

9 Mirim Doce Morro do Funil 

10 Mirim Doce Cachoeira da Pedra Lisa 

11 Pouso Redondo Salto Pombinhas 

12 Rio do Campo Cânion da Prata 

13 Rio do Campo Cachoeira Varaneira 

14 Rio do Sul Museu Histórico Cultural Victor Lucas 

15 Rio do Sul Fundação Cultural de Rio do Sul 

16 Rio do Sul Catedral São João Batista 

17 Rio do Sul Parque Municipal Harry Hobus 

18 Rio do Sul Pico da Bandeira 

19 Salete Rampa do “IPVA” 

20 Salete Cachoeira do Morro de Nossa Senhora da Salete 

21 Salete Museu Dona Emilia  

22 Salete Santuário Nossa Senhora da Salete 

23 Taió Corredeiras do Ribeirão dos Lobos 

24 Taió Cascatas e corredeiras do Palmital 

25 Taió 
Museu Paleontológico, Arqueológico e Histórico 

Prefeito Bertoldo Jacobsen 

26 Taió Sítio Aquático Lange 

27 Taió Barragem Oeste 

 

Cultura e História – Museu Coleção de Memórias em Agronômica; Casa da Cultura 

Uta Holetz Schoroeder em Braço do Trombudo; Museu de História Natural de Laurentino; 

Museu Histórico Cultural Victor Lucas e Fundação Cultural de Rio do Sul; Museu 

Paleontológico, Arqueológico e Histórico Prefeito Bertoldo Jacobsen (Figura 7.206) em Taió; 

Museu Dona Emilia em Salete. 
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Figura 7.206- Museu Paleontológico, Arqueológico e Histórico Prefeito Bertoldo Jacobsen em Taió. 

 
Fonte: Portal de Turismo de Taió. 

Turismo religioso - Imagem Gigante de Nossa Senhora das Graças (Figura 7.207) 

em Laurentino; Catedral São João Batista (Figura 7.208) em Rio do Sul e Santuário Nossa 

Senhora da Salete em Salete (Figura 7.209). 

Figura 7.207 - Imagem Gigante de Nossa Senhora das Graças em Laurentino 

 
Fonte: Portal de Turismo da Prefeitura da Laurentino 
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Figura 7.208 - Catedral São João Batista em Rio do Sul. 

 
Fonte: Portal de Turismo de Rio do Sul. 

Figura 7.209 - Santuário de Nossa Senhora da Salete 

 
Fonte: Santa Catarina Turismo, Santur. 

 

Lazer e Entretenimento – Sítio Aquático Becker (Figura 7.210) em Agrolândia; 

Parque da Águas em Agronômica; Parque Municipal Harry Hobus (Figura 7.211) e Pico da 

bandeira em Rio do Sul; Sitio Aquático Lange e Barragem Oeste em Taió (Figura 7.212). 
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Figura 7.210 - Sítio Aquático Becker em Agrolândia. 

 
Fonte: Sítio Aquático Becker. 

Figura 7.211 - Parque Municipal Harry Hobus em Rio do Sul. 

 
Fonte: Alto Vale Agora. 
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Figura 7.212 - Barragem Oeste em Taió 

 
Fonte: Observatório do Turismo de Santa Catarina 

 

Natureza e Ecoturismo – Cachoeira do Salamargo em Agronômica;  Cachoeira das 

Águas Sulfurosas e Cachoeira do Saraca em Braço do Trombudo; Corredeiras do Ribeirão 

dos Lobos e Cascatas e Corredeiras do Palmital em Taió (Figura 7.213); Cachoeira da Pedra 

Lisa e Morro do Funil em Mirim Doce (Figura 7.214); Salto Pombinhas em Pouso Redondo; 

Cachoeira Varaneira e Cânion da Prata em Rio do Campo (Figura 7.215); e rampa de voo do 

IPVA (Figura 7.216) e Cachoeira da Nossa Senhora da Salete, em Salete (Figura 7.217). 
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Figura 7.213 - Cascatas e Corredeiras do Palmital em Taió 

 
Fonte: Observatório do Turismo de Santa Catarina 

 

Figura 7.214 - Morro do Funil em Mirim Doce 

 
Fonte: Observatório do Turismo de Santa Catarina 
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Figura 7.215 - Cânion da Prata em Rio do Campo 

 
Fonte: Observatório do Turismo de Santa Catarina 

 

Figura 7.216 - Rampa de Voo Livre do IPVA em Salete 

 
Fonte: Santa Catarina Turismo, Santur. 
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Figura 7.217 - Cachoeira do Morro de Nossa Senhora da Salete 

 
Fonte: Portal de Turismo da Prefeitura da Salete. 

 

7.4.5. Caracterização não interventiva do Patrimônio Arqueológico, Histórico e 

Cultural 

Por meio de dados obtidos nos últimos 160 anos de pesquisa arqueológica, observa-

se a ocorrência de diversos processos de ocupação no período pré-colonial em Santa 

Catarina, empreendidos por diferentes grupos humanos. Desta forma, foi realizado um 

panorama do contexto arqueológico dos municípios inclusos nessa AIBH. 

As primeiras pesquisas sobre a arqueologia no Vale do Itajaí são da década de 1960, 

onde Walter Piazza, no ano de 1967 noticia o estudo de 7 abrigos sob rocha, sendo 2 deles 

no vale do rio Itajaí no Norte, 2 no Itajaí do Sul e 3 entre o Itajaí do Norte e Itajaí do Oeste. No 

mesmo ano, João Alfredo Rohr identificou 1 abrigo sob rocha em Ituporanga, além de sítios 

com casas subterrâneas e abrigos sob rocha em Alfredo Wagner (ROHR, 1984). 

Durante mapeamentos no vale do Itajaí do Oeste, entre os anos de 2003 e 2008, o 

Instituto Anchietano de Pesquisas (IAP-Unisinos) identificou 26 sítios arqueológicos nos 

municípios de Taió e Mirim Doce. 

No ano de 2013, Schwengber e equipe realizaram levantamentos arqueológicos nas 

áreas impactadas pelo reservatório das barragens de contenção situadas no Alto Vale do 

Itajaí, mais precisamente na bacia dos rios Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste e Itajaí do Norte 

(SCHWENGBER, 2015). A partir dos dados obtidos em tais pesquisas, conclui-se que esta 
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área foi densamente ocupada por grupos portadores da Tradição Umbu e, em menor 

densidade, por grupos portadores da Tradição Taquara/Itararé. 

Os grupos portadores da Tradição Umbu são considerados caçadores-coletores de 

alta mobilidade que ocuparam os campos do planalto e a encosta da serra catarinense, de 

onde obtinham os recursos necessários para sua subsistência. As datas obtidas em sítios 

caçadores-coletores com material lítico da Tradição Umbu indicam que a ocupação exercida 

por esse grupo no estado se iniciou há a 9,5 mil anos A. P., nos campos e nas bordas do 

planalto. 

De acordo com Claudino (2011), dos 216 sítios arqueológicos mapeados pelo 

GRUPEP – Arqueologia (UNISUL) nos municípios da encosta sul catarinense, 185 estão 

associados aos caçadores-coletadores portadores da Tradição Umbu. 

Nestes sítios destaca-se a presença de material lítico lascado confeccionado sobre 

lascas e lâminas preparadas através de técnicas de percussão, pressão e polimento. Os 

artefatos comumente encontrados são: pontas de projétil, furadores, raspadores, 

pedunculares, pré-formas bifaciais e bolas de boleadeira (FARIAS, 2005). 

Não foram identificados elementos que permitissem a associação desses grupos 

caçadores-coletores portadores da Tradição Umbu a grupos etno-históricos nas áreas do 

planalto e do oeste catarinense, mas, ao que tudo indica, a ocupação desses grupos no 

planalto e suas bordas se estendeu até o século XI de nossa Era, período em que se inicia a 

expansão dos Jê nesse território. 

Alguns dos municípios que integram a bacia do rio Itajaí do Oeste possuem em seus 

territórios, sítios arqueológicos cadastrados e georreferenciados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional-IPHAN. O mapa da página 544 mostra os sítios 

georreferenciados conforme a base de dados do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

(CNSA). Já a Tabela 7.107, apresenta os 33 sítios arqueológicos cadastrados no CNSA, em 

sua totalidade, na área da bacia. 

Tabela 7.107- Sítios arqueológicos cadastrados (CNSA/IPHAN), nos municípios da bacia do rio Itajaí 
do Oeste. 

Município Nome CNSA Georreferenciado 

Agrolândia Ribeirão Garganta 1 - sim 

Mirim Doce Mirim doce SC01575 sim 

Mirim Doce mirim doce 2 SC01576 sim 

Otacílio Costa Fazenda Gropp SC01615 sim 

Rio do Campo Miguel Bernardino Macedo - sim 

Rio do Oeste Fenda do Tigre - sim 

Rio do Oeste Gruta do Presépio - sim 

Rio do Oeste Gruta do Tigre - sim 
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Município Nome CNSA Georreferenciado 

Rio do Oeste Oficina do Tigre - sim 

Rio do Sul Rio do Sul I SC00838 não 

Taió Alto das Palmeiras SC01217 sim 

Taió Arno Zangheilini SC01226 sim 

Taió Artur Melchert SC01218 sim 

Taió Barragem Taió 04 SC01574 sim 

Taió Barragem Taió 02 SC01567 sim 

Taió Barragem Taió 03 SC01677 sim 

Taió Barragem taió 05 SC01573 sim 

Taió Barragem Taió 01 SC01571 sim 

Taió Claudenir Cardoso SC01234 sim 

Taió Cohab I SC01229 sim 

Taió Fazenda Piazera SC01231 sim 

Taió HCR-HIMASA SC01233 sim 

Taió Induma SC01230 sim 

Taió Laudelino Lückmann SC01223 sim 

Taió Orli Nardelli SC01227 sim 

Taió Passo Manso SC01232 sim 

Taió Ribeirão dos Lobos SC01225 sim 

Taió Ribeirão dos Lobos 2 SC01224 sim 

Taió Vizentaimer SC01228 sim 

Taió Arlindo 2 - INDUMA SC01220 não 

Taió Arlindo-INDUMA SC01221 não 

Taió Calcário da Estrada - INDUMA SC01219 não 

Taió INDUMA 2 SC01222 não 

Fonte: IPHAN, Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos-CNSA. 

  



Sítios arqueológicos

Aproveitamentos hidrelétricos
Barragem Oeste
Sedes Municipais
Rio Itajaí do Oeste
Bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste
Limites municipais

Legenda

Escala 1:400000
Projeção Universal Transversa de Mercator

Datum SIRGAS 2000 - Zona 22S

RIO ITAJAÍ DO OESTE
AVALIAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA

Sítios Arqueológicos

Rio
 It

aj
aí

-A
çu

Fonte de dados: Bacia Hidrográfica (EPAGRI);
Hidrografia (ANA); Limite Municipal (IBGE);

Sitios Arqueologicos (CNSA/IPHAN)
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7.4.6. Áreas Protegidas e Comunidades Tradicionais 

Em termos de áreas protegidas por lei e comunidades tradicionais, em toda extensão 

da bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste, há apenas o registro de um assentamento de 

reforma agrária reconhecido pelo INCRA. Não foram encontrados nas bases de dados oficiais, 

como FUNAI, ICMBio, Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE) e 

Fundação Cultural Palmares (FCP) registros de terras indígenas, cavernas, unidades de 

conservação e comunidades quilombolas dentro dos municípios inseridos na bacia do rio Itajaí 

do Oeste. 

O projeto de assentamento de reforma agrária presente na bacia é ilustrado na Figura 

7.218. Trata-se do PA Miguel Fortes da Silva, localizado no município de Taió e com data de 

criação de 10/11/2009. Possui área de 935,5 ha e capacidade para 48 famílias. Atualmente 

conta com 29 famílias assentadas de acordo com os dados do INCRA (2021). 
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Figura 7.218- Assentamentos de Reforma Agrária na bacia do rio Itajaí do Oeste 

 
Fonte: INCRA, 2021. 

Conforme supracitado não foram identificadas terras indígenas nos municípios que 

compõem a bacia do rio Itajaí do Oeste, como mostra a Figura 7.219. A figura mostra ainda a 

localização das terras indígenas mais próximas aos limites da área de estudo. Assim, é 

possível verificar que o município vizinho à Rio do Campo e Salete, possui, de acordo com a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 3 áreas delimitadas que são habitadas por índios das 

etnias Xokléng, Guarani e Kaigang. São as terras indígenas denominadas Barragem Norte, 

Ibirama e Ibirama La Klãnô. Sendo que essas duas últimas se tratam de uma mesma reserva. 
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Figura 7.219 - Terras indígenas próximas à bacia do rio Itajaí do Oeste 

 
Fonte: FUNAI, 2021. 

As unidades de conservação (UC) não estão presentes na bacia do rio Itajaí do Oeste, 

conforme mostra a Figura 7.220. Entretanto, pode se observar a presença de algumas delas 

nas proximidades da área da bacia. Como é o caso da categoria Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) Canto da Araponga (ao sul); Área de Relevante Interesse 

Ecológico Serra da Abelha (distante cerca de 5 km dos limites da bacia, é o mais próximo); 

Reserva Biológica Estadual do Sassafrás e Floresta Nacional de Ibirama (a leste da área). 

Exceto a Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, que é de responsabilidade do órgão 

ambiental estadual (IMA/SC) as demais pertencem à esfera federal, são de responsabilidade 

do ICMBio. 
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Figura 7.220 - Unidades de Conservação próximas à bacia do rio Itajaí do Oeste 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente, Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC). 

Em relação às cavernas, conforme mencionado anteriormente não há registro de 

ocorrência delas nos municípios da bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste, nem nas 

proximidades. 

 

7.4.7. Caracterização das áreas dos aproveitamentos hidrelétricos 

7.4.7.1. Estrutura fundiária e característica das propriedades 

De acordo com o IBGE 2017, a região em análise possui localidades com característica 

predominante rural, e marcada pelos minifúndios e pequenas propriedades rurais – 

classificação dos imóveis rurais em relação ao tamanho da área, sendo os minifúndios 



      
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 549 

 

aqueles com área menor que 1 módulo fiscal e as pequenas propriedades aquelas com área 

entre 1 e 4 módulos fiscais. Dos 14 municípios analisados, Ponte Alta do Norte e Otacílio 

Costa foram os que registraram a maior média de propriedades, com um valor maior que 100 

ha, vide Figura 7.221. Em seguida, Mirim Doce foi aquele que apresentou valor médio das 

propriedades variando entre 50 a 100 ha. Agrolândia, Taió e Rio do Campo possuem em 

média propriedades com áreas entre 25 e 50 ha.  Os demais municípios não passaram de 25 

ha. 

Figura 7.221 - Área média (ha) dos estabelecimentos agropecuários nos municípios da bacia do rio 
Itajaí do Oeste, em 2017 

 
Fonte: IBGE, Censo agropecuário 2017. 

No que se refere a organização dos produtores, a Figura 7.222 mostra que a 

maioria dos estabelecimentos agropecuários não se encontra organizado em alguma 

forma de associação, seja ela, em cooperativa, entidade de classe/sindicato, 
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associação/movimento de produtores ou associação de moradores. Somente 

predominam estabelecimentos agropecuários onde o produtor é associado conforme 

mencionado, nos municípios de Rio do Campo, Braço do Trombudo e Trombudo 

Central.  

 

Figura 7.222 – Quantidade relativa de estabelecimentos agropecuários segundo associação do 
produtor à cooperativa e/ou à entidade de classe, em 2017 

 
Fonte: IBGE, Censo agropecuário 2017. 

A principal prática agrícola nos municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste é a 

agricultura familiar1, como mostra a Figura 7.223. Em média, cerca de 73% das 

propriedades agropecuárias realizam essa prática na área de estudo.  

 
1 Segundo definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2019), “é 

considerado agricultor familiar e empreendedor rural aquele que pratica atividade no meio rural, possui 
área de até quatro módulos fiscais, mão de obra da própria família, renda familiar vinculada ao próprio 
estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela própria família.” 
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Figura 7.223– Quantidade relativa de estabelecimentos agropecuários segundo tipo de prática 
agrícola, em 2017 

 
Fonte: IBGE, Censo agropecuário 2017. 

7.4.7.2. Propriedades atingidas 

Ao longo do rio Itajaí do Oeste e contribuintes dentro do trecho analisado, encontram-

se seis aproveitamentos hidrelétricos. Possíveis conflitos de uso são comumente identificados 

devido à natureza da atividade em questão e a existência de uma ocupação humana 

distribuída por propriedades que margeiam o rio. Parte dessa população detém propriedades 

de terras que são passadas ou partilhadas por gerações e tiram dela seu sustento, a partir de 

atividades agropastoris, em sua maioria. 

A partir do Cadastro Ambiental Rural (CAR) dos municípios identificou-se 72 

propriedades dentro da área atingida pelos reservatórios, arranjos e APP. Contudo, muitas 

delas já foram adquiridas pelos empreendimentos ou estão em processo de aquisição, visto 

que, exceto pela PCH Passo Manso os demais já se encontram em operação. A Tabela 7.108 

apresenta o quantitativo de propriedades atingidas por aproveitamento. 

Tabela 7.108 – Número estimado de propriedades atingidas por aproveitamento hidrelétrico 

Aproveitamento N° estimado de propriedades atingidas 

CGH Rio Verde 8 
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Aproveitamento N° estimado de propriedades atingidas 

PCH Rudolf 30 

PCH Passo Manso 27 

CGH Bruno Heidrich Neto 4 

CGH Curt Lindner 1 

CGH Rio das Pacas 2 

TOTAL 72 

Fonte: SICAR - Cadastro Ambiental Rural dos municípios. 

7.4.7.3. Uso e Ocupação do Solo 

A área ocupada pela vegetação nativa, cobre em maior percentual a superfície total 

da bacia, com valor de 46,9%. Em seguida, a atividade agropecuária é a segunda maior, 

ocupando um total de 40,5%. A silvicultura, representa 11% do uso do solo e a área urbana 

da bacia do rio Itajaí do Oeste, ocupa uma área territorial percentualmente pequena (1,2%), 

e de modo geral estão localizadas ao longo da planície de inundação dos rios da bacia 

hidrográfica (vide Tabela 7.109 e mapa da página 292). Os corpos d’a água (rios, 

reservatórios, tanques de piscicultura, etc.) representam 0,3%. 

Tabela 7.109 - Tabela de áreas das classes de cobertura do solo na bacia do rio Itajaí do Oeste 

Classe Área (km²) % 

Vegetação nativa 1.404,62 46,9 

Agricultura 1.214,68 40,5 

Silvicultura 333,60 11,1 

Mancha Urbana 36,76 1,2 

Corpo d’água 8,17 0,3 

Total 2.997,84 100 

Fonte: Engera, 2022. 

A análise da evolução da cobertura do solo é contemplada no capítulo de Ecologia da 

Paisagem, de forma detalhada. 
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8. IDENTIFICAÇÃO DE CONFLITOS 

A gestão de recursos naturais no Brasil é voltada principalmente para a garantia de 

padrões de qualidade ambiental. Essa visão foi solidificada na Constituição de 1988, e baseia-

se na premissa da existência de um estado ideal da natureza. Essa visão da natureza 

estanque atribui à ação humana um papel de modificador da natureza, como se o homo 

sapiens fosse de alguma forma dissociado dela; e não parte integrante e fundamental da 

natureza (BOTKIN, 2012 e BOTKIN, 1990). 

Essa perspectiva do homem como parte integrante da natureza, e, portanto, não uma 

entidade antinatural, prevê que as legislações – bem como os parâmetros por ela definidos – 

devem levar em consideração não o estado do ambiente em um determinado momento, e sim 

a dinâmica das múltiplas interações entre os fatores que influem na alteração da natureza. 

Partindo do mesmo princípio, porém voltando-se a questões mais práticas, Anderson & Leal 

(2001) buscaram identificar e propor soluções para a gestão de recursos naturais. Segundo 

os autores, um conflito ocorre quando há demandas concorrentes de usos dos mesmos 

recursos. E é deste assunto que trata esse capítulo: a identificação de usos concorrentes de 

recursos naturais na bacia do rio Itajaí do Oeste, os quais serão avaliados nos próximos 

capítulos. 

A pesquisa e o processamento dos dados de caracterização socioambiental, realizada 

na área dos estudos, possibilitaram à equipe obter uma visão geral dos principais conflitos 

potenciais decorrentes das ações para promover o aproveitamento hidrelétrico da bacia do rio 

Itajaí do Oeste. 

A identificação e caracterização de conflitos relacionados com os aproveitamentos 

hidrelétricos na bacia do rio do Itajaí do Oeste foi realizada tendo como base o cruzamento 

de dados geográficos e informações da caracterização ambiental. Dentre as características 

socioambientais da bacia, foram identificados os seguintes aspectos potencialmente 

conflitantes com os aproveitamentos hidrelétricos: 

1. Uso dos recursos hídricos 

I. Uso consuntivo 

II. Aspectos ecológicos 

a) Fauna relacionada ao ecossistema aquático  

b) Flora relacionada ao ecossistema aquático 

2. Ecossistema Terrestre 

I. Fauna 

II. Flora 
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3. Conflitos de uso da terra 

I. Aspectos fundiários e imobiliários 

II. Aspectos ecológicos dos usos da terra 

4. Atividades turísticas 

5. Infraestrutura 

6. Eventos extremos 

7. Transporte de Sedimentos 

Cada conflito identificado foi parte do objeto do diagnóstico ambiental e os dados 

obtidos possibilitaram a caracterização do conflito. A seguir são destacadas as características 

de cada aspecto ambiental conflitante, e são comentadas as abordagens técnicas que 

conduziram o tratamento dado na AIBH do Rio Itajaí do Oeste para cada conflito potencial 

identificado. 

8.1. USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

8.1.1. Usos Consuntivos 

8.1.1.1. Análise qualitativa 

A criação de reservatórios altera os aspectos hidráulicos, e, consequentemente, as 

condições de qualidade das águas. Dadas as características ocupacionais, atividades 

socioeconômicas e históricas relacionadas com a qualidade dos recursos hídricos da bacia, 

caracterizadas nesta AIBH, foi feita a análise da qualidade da água da bacia. 

O diagnóstico de qualidade das águas foi feito com base em dados obtidos a partir das 

campanhas realizadas em atendimento aos Programas de Monitoramento de Qualidade da 

Água dos aproveitamentos hidrelétricos presentes na área de estudo, exceto na PCH Passo 

Manso onde uma campanha foi efetivada para a elaboração do Estudo Ambiental no processo 

de licenciamento do empreendimento. Todos os dados analisados foram espacializados no 

tempo e no espaço e, com isso, a partir dos dados de monitoramento fluviométrico e aplicando 

regras de transferência, foram obtidas as vazões do rio na data e no ponto de coleta, 

possibilitando a correlação do dado de concentração com o dado de vazão. 

Esse trabalho possibilitou o entendimento sistêmico do rio. Assim, foi possível estimar 

os aportes de carga levadas ao rio Itajaí do Oeste, no trecho onde foi elaborada a modelagem 

ambiental, em diferentes eventos hidrológicos (diferentes vazões) e, com isso, subsidiar a 

segunda etapa da análise integrada dos impactos sobre os recursos hídricos, que foram os 



      
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 555 

 

estudos de modelagem ambiental. Os estudos de modelagem ambiental simularam o rio Itajaí 

do Oeste na condição atual e para os cenários futuros considerados na análise.  

O potencial conflito identificado dentro do aspecto qualitativo da água decorre dos 

resultados obtidos das análises de qualidade da água que apresentaram, em determinados 

parâmetros, índices superiores ao limite máximo determinado por lei. Conforme, citado, os 

estudos de modelagem (Item 9) mostram as condições do rio para os cenários futuros. 

8.1.1.2. Análise quantitativa 

A AIBH avaliou o impacto sobre as captações de água para abastecimento público 

existentes o rio Itajaí do Oeste, verificando seu posicionamento em relação aos 

empreendimentos inventariados. A partir da análise foi possível verificar que os pontos de 

captação não serão afetados pela implantação dos empreendimentos.  

8.1.2. Aspectos Ecológicos 

Os potenciais conflitos vinculados a qualidade ecológica da bacia foram analisados 

tendo em vista as interfaces com a fauna aquática e terrestre, as quais são abordadas a 

seguir. 

A cobertura florestal, que existe ao longo dos rios, também chamada de mata ciliar, 

apesar de sua grande importância, o rio Itajaí do Oeste teve, em grande parte de seu percurso, 

suas margens suprimidas e ocupadas, onde se desenvolveram atividades industriais, 

agropecuárias, comerciais, residenciais e de serviços. Tal perda resulta em grandes prejuízos 

de ordem econômica, social e ambiental, principalmente no que se refere a qualidade das 

águas e solo bem como a toda biodiversidade. 

Atualmente a restauração dessas áreas é considerada prioridade entre as estratégias 

de melhoria de qualidade ecológica (MODNA, 2007). Essa restauração ecológica é tratada 

por Engel e Parrota (2003) como um processo de recuperação de funções biológicas e 

ambientais que permitam a manutenção da integridade ecológica de um ecossistema. 

Mesmo nas áreas rurais o uso do solo iniciou com o corte da vegetação, em muitos 

casos seguindo até a beira dos rios, riachos e ribeirões deixando o solo sem a proteção da 

mata ciliar e substituindo, em alguns casos, por pastagem.   

Assim, a proximidade das residências com o rio e com os fragmentos restantes ao 

longo da bacia, cria zonas de contato entre o ser humano e a fauna nativa. 

Além disso a forte ocupação das áreas de APPs perturbam o meio aquático 

aumentando a erosão e turbidez da água, causando assoreamento, prejudicando áreas de 
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desovas de peixes e anfíbios e erodindo as margens, que, caso fossem devidamente 

mantidas, permitiriam deslocamento da fauna ao longo da bacia.  

8.1.2.1. Fauna relacionada ao ecossistema aquático 

As barragens inseridas ao longo da bacia do rio Itajaí do Oeste têm um grande impacto 

na estrutura da ictiofauna pois ela altera o trecho de um rio de ambiente lótico para um 

ambiente lêntico podendo levar a sérias mudanças na estrutura da ictiofauna local e 

favorecendo a estabilização de espécies exóticas. As barragens também podem isolar 

populações levando a uma perda de variabilidade genética e colocando algumas espécies em 

risco de extinção a longo prazo. As espécies migradoras são as mais afetadas, pois elas não 

conseguem transpor esses obstáculos impedindo de completar o seu ciclo reprodutivo. No 

caso do rio Itajaí do Oeste não foram registradas espécies que realizam grandes migrações, 

no entanto foram encontradas 15 espécies que podem realizar migrações de curta distância. 

8.1.2.2. Flora relacionada ao ecossistema aquático 

De modo geral, os principais impactos ambientais sobre a biota oriundos do 

barramento das águas fluviais decorrem da transformação abrupta dos ecossistemas originais 

alocados na interface terra-água – seja nas comunidades psamófilas, em que as raízes das 

plantas permanecem integralmente ou sazonalmente submersas e aderidas ao assoalho do 

rio, como é o caso das plantas reófitas e as ripárias alocadas na linha da borda da calha; ou 

nas comunidades aluviais, dispostas em terra firme, nos barrancos das margens.  

A transformação de ambientes aquáticos lóticos em lênticos promove intensa e ampla 

alteração na constituição e na disponibilidade dos nichos ecológicos dos ecossistemas 

circundantes, utilizados pelas espécies para manutenção de seus ciclos de vida. A 

modificação no arranjo dos nichos ecológicos, consequentemente, promove modificações nas 

composições das comunidades botânicas que habitam esses locais, sendo favorecidas as 

espécies mais adaptadas à nova conformação ecológica disponibilizada; enquanto outras, 

inaptas a esta situação ambiental nova, tendem a reduzir suas populações ou desaparecer 

da área afetada.  

Embora modificações ambientais abruptas possam ocorrer naturalmente – por conta 

de enchentes históricas, incêndios florestais, vendavais (como o ciclone-bomba que atingiu 

Santa Catarina em 2020) – levando à diminuição ou desparecimento de populações, 

comunidades e ecossistemas, possibilitando a instalação de outros – as modificações 

antropogênicas acarretam impactos diversificados e persistentes, como a proliferação de 

espécies exóticas de caráter invasor importadas de outras localidades. 
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8.2. ECOSSISTEMA TERRESTRE 

8.2.1. Fauna 

A região de influência dos empreendimentos hidrelétricos prioritários neste estudo, 

apresentam-se intensamente modificadas e em amplo processo de antropização. Com 

características rurais, o principal agente causador das alterações na paisagem tem origem 

antrópica e está vinculado principalmente às atividades agrícolas, pecuárias, silvicultura e pela 

instalação de usinas hidrelétricas.  

A fauna mastozoológica, por exemplo, apesar das características de mobilidade e 

adaptabilidade, responde de maneira distinta às alterações ambientais decorrentes de 

atividades antrópicas, especialmente nas proximidades das áreas afetadas pelos 

empreendimentos. As Áreas de Preservação Permanentes – APPs existentes nos 

reservatórios dessas usinas hidrelétricas possibilitam abrigo e conectividade entre os 

fragmentos florestais da região, contribuindo como corredor ecológico para possibilitar o fluxo 

gênico entre as margens do Rio Itajaí do Oeste, e desta maneira minimizando os impactos 

decorrentes das obras civis. 

8.2.2. Flora 

A ausência da cobertura vegetal nativa em APP – tratando-se de área legalmente 

protegida a que se atribui uma funcionalidade ambiental – promove o agravamento dos 

processos erosivos e de carreamento de contaminantes para o interior dos rios, uma vez que: 

1) as raízes das plantas arbóreas e arbustivas promovem coesão do solo; 2) as sinúsias 

florestais atuam como obstáculos para a água das chuvas, diminuindo sua velocidade de 

escoamento superficial, permitindo uma adequada percolação no solo; 3) a vegetação 

multiestratificada atua como barreira física, tanto no sentido terra-água (impedindo o 

carreamento de materiais), como no sentido inverso (amenizando as cheias dos rios). 

Além desses efeitos negativos, a remoção da cobertura vegetal nativa em APP 

promove a redução de biodiversidade, ocasionada tanto pela perda de habitats, como pela 

fragmentação dos ecossistemas. Com a disponibilização de nichos ecológicos e a 

continuidade das perturbações que impedem os processos de recomposição da vegetação 

nativa (sucessão primária, no caso dos ambientes reofíticos e ripários; sucessão secundária 

nos ambientes climaticamente condicionados, como os florestais), ocorrem situações 

ambientais de invasão biológica por espécies exóticas nas margens dos cursos d’água 

naturais, muito competitivas e dominantes nos locais que colonizam – tanto nas zonas rurais 

como urbanas dos municípios. 
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8.3. CONFLITOS DE USO DA TERRA 

8.3.1. Aspectos fundiários e imobiliários 

Dentro do trecho analisado do rio Itajaí do Oeste e contribuintes, encontram-se 6 

aproveitamentos hidrelétricos, sendo cinco deles já em operação. Possíveis conflitos de uso 

são comumente identificados devido à natureza da atividade em questão e a existência de 

uma ocupação humana distribuída por propriedades que margeiam o rio. Parte dessa 

população detém propriedades de terras que provém seu sustento, a partir de atividades 

agropastoris, em sua maioria. 

Um dos principais conflitos que pode surgir nesse aspecto, é o fundiário. Com a 

instalação do empreendimento ocorre a necessidade de desapropriação e a aquisição de 

áreas sujeitas ao alagamento em virtude da formação do reservatório e, com ela, a atualização 

da delimitação das áreas de preservação permanente (APP), a ser posteriormente 

recuperada. O conflito fundiário nessas localidades, entretanto é minimizado, por se tratar de 

áreas rurais, caso os empreendimentos fossem implementados próximos a áreas de 

ocupação urbana, existiria um outro leque de conflitos a se considerar. Outro aspecto positivo, 

positivo relevante é que, por estar basicamente bordejado por propriedades rurais, os valores 

de indenização para os donos de terras ao longo do Rio Itajaí do Oeste são relativamente 

menores, comparados aos valores indenizatórios caso houvesse terrenos em áreas urbanas.  

A partir do Cadastro Ambiental Rural (CAR) dos municípios identificou-se 72 

propriedades dentro da área atingida pelos reservatórios, arranjos e APP. Muitas delas já 

foram adquiridas pelos empreendimentos – tendo em vista que, a grande maioria deles já se 

encontra em operação; ou estão em processo de aquisição. A Tabela 8.1 apresenta o 

quantitativo de propriedades atingidas por aproveitamentos.  

A maioria das propriedades (64) se encontram no município de Taió, enquanto as oito 

restantes estão na área de Rio do Campo. Estes são os únicos municípios com propriedades 

atingidas por conta da localização dos aproveitamentos.  

Tabela 8.1 - Número estimado de propriedades atingidas 

Aproveitamento N° estimado de propriedades atingidas 

CGH Rio Verde 8 

PCH Rudolf 30 

PCH Passo Manso 27 

CGH Bruno Heidrich Neto 4 

CGH Curt Lindner 1 
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Aproveitamento N° estimado de propriedades atingidas 

CGH Rio das Pacas 2 

TOTAL 72 
Fonte: Cadastro Ambiental Rural dos municípios de Taió e Rio do Campo 

 

8.3.2. Aspectos ecológicos dos usos da terra 

A forma com que ocupamos o solo disponível na bacia interfere diretamente na 

qualidade do ambiente que pode ser encontrado ao longo da bacia hidrográfica. 

A ocupação do solo tradicionalmente ocorreu próxima dos corpos d’água ao longo da 

bacia. Isso fez com que a mata ciliar de modo geral tenha sofrido forte pressão e redução, 

restando poucos fragmentos de porte e conectividade significativos nas áreas urbanas. Além 

da existência dessas faixas de APP, é essencial que esteja coberta por vegetação original. 

As matas ciliares são importantes pois reduzem o transporte de material nos cursos d’água, 

minimizam os processos erosivos, auxiliam na manutenção e preservação da biodiversidade.  

A manutenção das florestas e das relações ecossistêmicas com a fauna traz inúmeros 

benefícios ao ser humano, sem falar na continuidade dos serviços ambientais como fixação 

de encostas, fornecimento de água, manutenção da polinização, saúde do solo, entre outros. 

A importância dessa manutenção de integridade e da recuperação de danos são previstas 

pela legislação brasileira através do Código Florestal, Política Nacional do Meio Ambiente e 

Legislações em nível estadual e municipal. 

Podemos citar problemas que afetam as relações ecológicas no ambiente como a falta 

de manutenção das APPs que cria núcleos erosivos e causam assoreamento nos rios e perda 

de vegetação e habitats, a ocupação das encostas causa deslizamentos que alteram o 

caminho dos ribeirões. Contudo, apesar de existirem leis e normas que orientam o uso do 

solo, mesmo que sejam seguidas, isso faz com que a fauna e flora nativas acabem tendo 

como disponível apenas as encostas da região e reduzidas áreas de APPs. 

As áreas de baixada, tão importantes para o deslocamento e migração da fauna, 

forrageamento e mesmo para manutenção de espécies que necessitam dessa configuração 

de ambiente para existir, acabam sendo quase integralmente alteradas, restando apenas 

pequenos e esparsos fragmentos. 

Um grande número de espécies que necessitam das áreas de planícies aluviais acaba 

ficando restritas a pequenos fragmentos, ou beiras de rios onde a pressão antrópica é intensa. 

Além disso, essas áreas também foram convertidas em áreas agrícolas que sofrem 

constantemente com a aplicação de defensivos agrícolas que visam controlar o desequilíbrio 
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causado pelo desflorestamento e monocultura aplicados, afetando diretamente a fauna 

terrestre e aquática. 

 

8.4. ATIVIDADES TURÍSTICAS  

As atividades turísticas que compõem a bacia hidrográfica, em linhas gerais, tratam de 

atrativos de cunho histórico-cultural, religioso, gastronômico, turismo rural e ecoturismo. O 

conflito derivado desse aspecto ocorre devido aos impactos em áreas de relevância cênica e 

perturbações durante a obra. 

Quanto ao impacto em áreas de relevância cênica, pode-se afirmar que nenhum dos 

empreendimentos afetam grandes saltos ou quedas localizadas. Além disso, as zonas 

urbanas dos municípios existentes ao longo do rio são distantes dos aproveitamentos 

hidrelétricos, não afetando a paisagem atual. 

As perturbações durante a obra são um conflito que decorre das possíveis 

interferências que as atividades das obras podem causar na atividade turística. O trânsito de 

operários, materiais e máquinas pesadas é uma fonte potencial de perturbação e que afeta o 

cotidiano na área de influência do empreendimento. No caso dos empreendimentos 

analisados, onde as atrações turísticas encontram-se geograficamente distantes, esse conflito 

é reduzido ou mesmo inexistente. 

Sendo assim, este não é um item que deve ser levado em consideração ao avaliar os 

conflitos na área derivados da instalação dos empreendimentos, pois, devido as suas 

localizações, nenhuma atividade turística da bacia do rio Itajaí do Oeste será diretamente 

impactada pela implantação dos aproveitamentos. Levando-se em conta ainda, que a grande 

maioria deles já se encontra em operação, torna esse conflito potencial de importância 

diminuta.  

 

8.5. INFRAESTRUTURA  

Em decorrência da ocupação histórica e atual em torno do Rio Itajaí do Oeste, a região 

possui diversos mecanismos de infraestrutura para o atendimento da população residente no 

local. Tais estruturas podem gerar conflitos com a implantação dos empreendimentos 

descritos neste estudo.  
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Os possíveis conflitos possuem natureza física e se apresentam principalmente com a 

elevação dos níveis d’água nos trechos dos reservatórios, podendo atingir a infraestrutura 

existente nas cidades ao longo do trecho estudado. 

8.5.1. CGH Rio Verde 

A Figura 8.1 apresenta os possíveis conflitos que podem ser gerados com a 

implantação da CGH Rio Verde, principalmente através da formação do reservatório: 

• Ponte: Estrutura localizada no município de Rio do Campo, a Oeste da principal 

área urbana. Conecta o trecho rural da Estrada Geral Ribeirão Carneiro, 

possibilitando sua passagem sobre o ribeirão de mesmo nome, com o 

segmento mais próximo a SC-427. 

A estrutura apresentada indica a possibilidade de conflito com a elevação do nível do 

reservatório da CGH, principalmente sobre eventos extremos com grandes tempos de 

recorrência.  
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Figura 8.1 - Conflitos na CGH Rio Verde 

 
 

8.5.2. PCH Rudolf 

As Figura 8.2 e Figura 8.3 apresentam a situação das estruturas na área da PCH 

Rudolf, tanto reservatório como arranjos. Vale ressaltar nesta seção que, para o 

funcionamento deste empreendimento, foi construído um canal paralelo ao rio Itajaí do Oeste 

que desvia suas águas. Como este canal foi construído atravessando regiões que antes eram 

majoritariamente planas, as pontes e passarelas apresentadas nas imagens foram 

construídas após a implantação do canal, são de uso restrito para as atividades de operação 

do empreendimento, sendo assim, não ocorrem interferências. 
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Figura 8.2 - Conflitos na PCH Rudolf (Reservatório) 
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Figura 8.3 - Conflitos na PCH Rudolf (Casa de Máquinas) 

 
 

8.5.3. PCH Passo Manso 

A Figura 8.4 apresenta os possíveis conflitos que podem ser gerados com a 

implantação da PCH Passo Manso, os conflitos principais serão causados majoritariamente 

pela obra de abertura do canal que irá conectar o reservatório à casa de máquinas, atingindo 

as propriedades lindeiras, estradas e rodovias.  
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Figura 8.4 - Conflitos na PCH Passo Manso 

 
 

8.6. EVENTOS EXTREMOS 

A bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste, assim como todo o estado de Santa Catarina 

está sujeita a atuação de fenômenos meteorológicos que ocorrem nas latitudes médias e que 

provocam eventos extremos com elevado potencial de danos materiais e humanos, 

frequentemente podendo levar a perda de vidas humanas. Para quantificar e qualificar a 

ocorrência desses eventos, levou-se em conta os dados de desastres associados a 

fenômenos adversos registrados entre 1991 a 2012 no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 

(CEPED, 2013). Com o intuito de identificar potenciais conflitos com a presença de 

aproveitamentos hidrelétricos localizados no rio Itajaí, dedicou-se maior atenção aos eventos 

de estiagens; além de enxurradas, inundações e alagamentos - que aqui serão tratadas 

genericamente como enchentes. 
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Os eventos de secas foram responsáveis por 43 ocorrências na área da bacia no 

período analisado (Tabela 8.2). Esses eventos são caracterizados por períodos de longa 

duração com pouca ou nenhuma pluviosidade. Implicam em uma considerável redução nos 

níveis de água dos rios, provocando o ressecamento do leito de outros de menor porte e 

comprometendo os reservatórios de água. Além disso afetam as áreas produtivas com perdas 

em lavouras e rebanhos (CEPED, 2013) 

No que se refere aos empreendimentos aqui tratados, entretanto, não há interferência 

significativa desses episódios de seca uma vez que estes não afetam a disponibilidade 

hídrica. Há, contudo, influência no aspecto qualitativo, visto que, em épocas de estiagens há 

uma menor circulação nos reservatórios. Para tanto, os estudos de modelagem ambiental 

apresentam os resultados de variação da qualidade da água ao longo do trecho simulado e 

em diversos cenários. 

As enchentes preocupam no sentido em que, na medida em que a água acumulada 

pela precipitação extravasa o nível natural do rio, promove danos às ocupações existentes às 

margens do curso d’água. Esse conflito pode ser sanado com a construção dos 

aproveitamentos hidrelétricos, porque levam em conta diferentes cenários de variação do 

nível da água, conforme apresentado no estudo de modelagem hidráulica. 

No total foram contabilizados 127 casos de enchentes nos municípios que compõem 

a bacia do rio Itajaí do Oeste no período de 21 anos. De acordo com Aumond et al. (2009), a 

forma da bacia do rio Itajaí-Açu; onde se insere a bacia da área de estudo; e a declividade 

dos cursos d´água que compõem a rede de drenagem contribuem, significativamente, para 

estes eventos. 

Tabela 8.2 - Registros de secas, enxurradas e inundações (1991-2012) 

Municípios Secas Enxurradas Inundações 

Agrolândia 5 7 1 

Braço do Trombudo 1 5 1 

Laurentino 2 5 3 

Mirim Doce 4 8 1 

Otacílio Costa 3 2 4 

Pouso Redondo 3 3 3 

Ponte Alta do Norte 2 1 0 

Rio do Oeste 3 10 4 

Rio do Campo 6 11 5 

Rio do Sul 2 12 7 

Salete 5 12 0 

Taió 5 13 5 
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Municípios Secas Enxurradas Inundações 

Trombudo Central 2 3 1 

Total 43 92 35 

Fonte: Adaptado de Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (2013) 

 

8.7. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

A instalação de empreendimentos hidrelétricos ao longo de um curso d’água pode 

causar a alteração dos processos erosivos naturais que ocorrem no rio. O carreamento de 

sedimentos se deve a uma alta velocidade, que não permite que os sólidos sedimentem no 

fundo. A presença de um reservatório diminui essa velocidade, promovendo o acúmulo dos 

sólidos que avançaria caso não houvesse a alteração de fluxo. 

Esta mudança no perfil de sedimentação de um rio pode acarretar uma menor 

disponibilidade de sólidos a jusante dos reservatórios. Esse processo se configura num 

potencial conflito por conta das lavras de areia a jusante dos barramentos, que dependem do 

carreamento desses materiais para sua extração.  

Para mitigar este tipo de impacto, as barragens nacionais contam com um 

equipamento chamado de descarregador de fundo, que se trata de uma comporta no fundo 

do reservatório que é aberta periodicamente para a liberação de sedimentos acumulados.  

Ressalta-se que, no entanto, os principais depósitos areno-cascalhosos 

economicamente viáveis estão fora da influência de todos os aproveitamentos hidrelétricos 

analisados; o mesmo é válido para os processos relacionados a rochas cristalinas, seja para 

brita ou rochas ornamentais. Logo, um título bloqueado pelos empreendimentos energéticos 

não significará uma perturbação mercadológica na oferta de agregados e outros materiais 

para a região, senão apenas um impacto voltado a um ou outro título de um particular. 
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9. MODELAGEM AMBIENTAL 

As cheias são uma das principais preocupações ambientais na bacia do rio Itajaí do 

Oeste. A condição de bacia com uma grande variação de vazões entre as épocas de estiagem 

e cheia, somada à intensa ocupação das margens com atividades potencialmente poluidoras, 

como criação de suínos, processamento de alimentos, e ocupação urbana; adiciona a 

problemática da qualidade das águas à já sensível questão da variação hidrológica. 

A ocupação da bacia, realizada ao longo do rio Itajaí do Oeste, com núcleos 

habitacionais próximos a suas margens não foi um fator limitante enquanto o uso do solo era 

majoritariamente agrícola, apesar de já ser sentidas perdas de lavouras e rebanhos. Contudo, 

com a intensificação da ocupação e crescimento de núcleos urbanos próximos aos rios, as 

consequências das cheias tornaram-se mais severas. Ao mesmo tempo, com o crescimento 

das atividades econômicas – principalmente a agricultura irrigada, que compõe 70% da vazão 

de retirada na bacia - aumentou também a carga de efluentes lançados aos rios da bacia, e 

consequentemente, no rio Itajaí do Oeste. Outras poluições como por agrotóxicos que são 

carreados pelas águas de chuvas e enchentes carregam grande impacto aos cursos d’água 

na bacia. 

Dessa forma, para uma correta avaliação dos impactos que a instalação de 

aproveitamentos hidrelétricos no rio Itajaí do Oeste causará, esses dois aspectos de elevada 

importância não poderiam ser negligenciados: as cheias e a qualidade da água. A bacia já 

sofre com cheias historicamente, com pontos de alagamento ao longo de toda sua extensão. 

Os impactos sobre esses dois aspectos são fontes de preocupação em relação à 

possível instalação de aproveitamentos hidrelétricos na bacia do baixo rio Itajaí do Oeste. 

Portanto, a identificação e quantificação desses impactos foi objeto de atenção especial da 

equipe, primando por métodos que diminuíssem ao máximo as incertezas e subjetividade na 

avaliação desses impactos. Muitos estudos apresentam esses impactos em termos abstratos 

ou subjetivos, através de relações causais que são, na maioria dos casos, verdadeiras, como 

por exemplo “a instalação de barramentos torna as cheias mais severas”. Contudo, uma 

afirmação como a apresentada acima não quantifica a mudança, o que pode levar a dúvidas 

por parte dos leitores do estudo. Visando a clareza e objetividade dos resultados da avaliação 

de impactos, o presente estudo se utilizou de ferramentas de modelagem numérica para a 

avaliação das alterações decorrente do empreendimento. 

A elevada concentração de alguns constituintes pode ser prejudicial ao equilíbrio do 

meio ambiente e um perigo para a saúde das pessoas. O uso de ferramentas de modelagem 

da qualidade da água pode ser usado para melhor compreender as fontes de poluição e sua 
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dispersão no corpo hídrico bem como auxiliar na identificação da capacidade receptora do 

recurso hídrico em questão e de que forma elas podem ser otimizadas, isto é, em que 

condições hidráulicas favorecem a dispersão de determinados constituintes. Também, pode 

servir como apoio às tomadas de decisão no que diz respeito ao controle da poluição, como 

por exemplo determinação das descargas e captações permitidas ao longo do rio, sendo 

assim imprescindível na gestão integrada dos recursos hídricos. 

Os modelos de qualidade de água podem ser utilizados para avaliar as concentrações 

dos constituintes em diferentes cenários. Essa ferramenta possui a capacidade de demonstrar 

o efeito sobre a qualidade da água em um rio devido às mudanças hidráulicas (alteração de 

vazão, alteração de velocidade e altura da lâmina d'água) e de lançamento de efluentes 

(alteração de cargas dos constituintes). Além disso, a determinação dos limites quantitativos 

de captação e limites qualitativos dos lançamentos pode ser alcançada por meio de modelos 

de qualidade da água com o objetivo de atingir metas específicas de qualidade da água dos 

recursos hídricos. Os modelos podem ser destinados para diversos outros usos, como nos 

estudos de deslocamento dos derramamentos de poluentes como o óleo ou numa previsão 

de qualidade de água em longo termo. 

A modelagem é um processo que visa a simulação de uma determinada variável, 

levando em considerações as características do meio e as externalidades. Este processo 

deve ser cuidadoso e bastante criterioso para que tenha a capacidade de representar ou se 

aproximar ao máximo ao que de fato ocorre. A Figura a seguir ilustra uma visão geral das 

atividades do processo de modelagem.  
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Figura 9.1- Fluxograma das atividades de modelagem.  

 

 

O processo de modelagem deve sempre começar pela fase de planejamento, em que 

são definidas as perguntas a serem respondidas com a utilização de modelos e é nesta fase 

em que as informações e dados disponíveis são analisados. 

Um dos fatores que mais compromete a confiabilidade dos modelos é a qualidade e a 

escassez dos dados de entrada. A resposta do modelo é um reflexo dos dados de entrada e 

das condições de contorno impostas. Quanto melhor a qualidade e a densidade dos dados, 

maior é a confiabilidade dos modelos. Porém, alguns dados são de difícil obtenção, sendo 

que alguns deles não há metodologia consolidada para serem aferidas. Por isso suposições 
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e premissas são feitas para suprir a falta de alguns dados, como por exemplo os coeficientes 

de reações cinéticas dos constituintes. No entanto é indispensável que o resultado do modelo 

seja avaliado criteriosamente e confrontado com os dados obtidos em campo. O modelo pode 

ser calibrado alterando os valores dos parâmetros que não foram medidos de modo que os 

resultados do modelo se aproximem dos dados medidos em campo. Por isso a modelagem é 

um processo iterativo. 

A modelagem de qualidade de água tem como base a modelagem hidráulica, pois os 

padrões de dispersão e decaimento dos seus constituintes dependem da circulação das 

massas de água. Por isso a modelagem de qualidade de água é subsequente a modelagem 

hidráulica dos rios, que visa simular as variações dos parâmetros hidráulicos relevantes para 

a qualidade de água, como, altura da lâmina d'água, velocidade, vazão, área molhada, tempo 

de detenção. 

A modelagem hidráulica necessidade de dados como geometria, declividade do rio, 

nível e vazão em seções de controle. A Figura 9.2 ilustra de maneira genérica os dados 

hidráulicos requeridos para o modelo hidráulico unidirecional. 

Figura 9.2 - Dados hidráulicos requeridos para o modelo hidráulico unidirecional. 

 

 

Assim como o modelo hidráulico requer o levantamento de parâmetros hidráulicos, o 

modelo de qualidade de água necessita de levantamento de dados de qualidade de água, 

como variação de vazão, através dos usos consumptivos ao longo da bacia hidrográfica, bem 

como a variação das concentrações de seus constituintes em algumas seções de controle. A 
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Figura 9.3 ilustra as captações e descargas de efluentes a serem simulados em modelos de 

qualidade de água unidirecional. 

Figura 9.3 - Captações e descargas de efluentes a serem simulados em modelos de qualidade de 
água unidirecional. 

 

 

9.1. ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DA FERRAMENTA DE ANÁLISE 

A avaliação dos impactos sobre as cheias e a qualidade de água decorrente da 

implantação das PCHs no rio Itajaí do Oeste foi realizada por meio da aplicação de um modelo 

hidráulico e de qualidade de água. Os modelos de qualidade de água de rios vêm sendo 

utilizados desde o desenvolvimento do modelo clássico de OD e DBO, de Streeter e Phelps, 

em 1925. Posteriormente, vários outros modelos foram sendo desenvolvidos, aumentando o 

grau de complexidade e o número de variáveis modeladas. 

Como já mencionado, os modelos de qualidade de água simulam os processos de 

dispersão e decaimento dos seus constituintes com base na hidráulica e para isso as 

condições hidráulicas são simuladas primeiramente. Durante a elaboração dos estudos de 

inventário hidrelétrico do rio Itajaí do Oeste foi utilizado o modelo hidráulico HEC-RAS versão 

6.2 para determinar o remanso causado pelos aproveitamentos e os níveis de água para 

várias vazões. O HEC-RAS é um modelo numérico hidráulico 1D, solução unidirecional. Este 

modelo é difundido mundialmente com diversas aplicações em diferentes condições e é 

recomendado pela FEMA (Federal Emergency Management Agency) nos EUA. Além de 
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modelo hidráulico o HEC-RAS também tem a capacidade de simular os aspectos qualitativos 

da água a partir da versão 5.0.7. Tal modelo já foi calibrado e validado em outras aplicações. 

Optou-se pela utilização do modelo 1D para estudar de forma integrada os 

aproveitamentos hidroenergéticos, uma vez que os reservatórios são pequenos, com baixo 

tempo de detenção, baixa profundidade e com pouca estratificação. O objetivo do presente 

estudo é avaliar os impactos antes e depois da instalação das usinas inventariadas, indicando 

qual o impacto desses empreendimentos do ponto de vista das cheias e da qualidade de água. 

Na escala de análise do presente estudo a variação principal dos constituintes da água 

acontece em seu sentido longitudinal, sendo desprezados neste estudo, a variação lateral e 

vertical, atendendo aos objetivos propostos para o presente estudo. 

Vale ressaltar ainda que os modelos de qualidade de água específicos para aplicação 

em reservatórios, como por exemplo o CE-QUAL-2K, calculam a variação dos constituintes 

ao longo da coluna d'água e no sentido longitudinal, ou seja, são modelos bidimensionais, 

mais complexos e vêm sendo utilizados em grandes reservatórios como UHEs, onde a 

estratificação vertical é bastante relevante para estes estudos. Além disso, quanto maior o 

número de variáveis for simulado pelo modelo, maior o número de coeficientes cinéticos e 

estequiométricos a serem obtidos ou adotados, ou seja, quanto mais complexo o modelo, 

maior a necessidade de dados para sua calibração. 

Em locais com grande diversidade de problemas de qualidade de água fica difícil 

estabelecer generalidades sobre a utilização de modelos. A maioria dos modelos de qualidade 

de água foram desenvolvidos por países que já solucionaram grande parte dos seus 

problemas de qualidade de água, como a poluição por lançamentos de esgoto bruto, e no 

momento estão interessados em avaliar outros problemas que são mais complexos de 

solucionar, como por exemplo a carga difusa, e, portanto, estão interessados na aplicação de 

modelos também mais complexos. Já os locais em que os problemas básicos concernentes 

à qualidade de água não estão bem conhecidos e dominados, os modelos mais simples têm 

ainda sua grande contribuição a prestar para o adequado gerenciamento dos recursos 

hídricos, diluição de cargas, alocação de cargas poluidoras, capacidade suporte dos rios, 

entre outros. 
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9.2. MODELO CONCEITUAL 

O objetivo da aplicação de um modelo numérico para a avaliação das alterações na 

dinâmica de cheias e de qualidade de água no rio Itajaí do Oeste é avaliar os impactos 

sinérgicos e acumulativos sobre esses fatores em decorrência das implantações dos 

empreendimentos projetados neste trecho. Para isso foram simuladas as condições atuais 

(Cenário 0) e as condições futuras (Cenário 1), com a implantação de todos os 

aproveitamentos projetados. 

Nas simulações de ambos os cenários as condições climáticas e de concentração dos 

constituintes foram iguais, de forma que a única variável modificada entre os cenários é a 

geometria, ou seja, a inserção de barramentos em cada cenário, que por sua vez altera a 

hidráulica no local. Desta forma é possível isolar a variável de estudo, alteração da geometria 

e hidráulica, permitindo avaliar os reais impactos dos empreendimentos hidrelétricos na 

região. 

A simulação do trecho estudado será feita com um modelo único, iniciando no 

barramento de montante, CGH Rio Verde, com o rio Itajaí do Oeste como rio principal, com o 

rio Rauen como tributário e rio das Pacas como tributário do rio Rauen, e com término após o 

TVR da PCH Passo Manso, totalizando cerca de 30,65 km de trecho simulado. Para a 

qualidade da água serão utilizados os valores de dados primários do ano de 2021, coletados 

próximos dos reservatórios objeto de estudo. 

A modelagem se dá de montante para a jusante, de forma que os resultados das 

células a montante alimentam as células de jusante. Alguns tributários foram simulados por 

conterem os reservatórios de interesse. A tomada d’água será tratada como outflow (saídas) 

no modelo, já as saídas dos canais de fuga serão tratadas como inflow. Portanto assumirá 

que a qualidade de água não se altera ao longo do canal de fuga. 

O modelo hidráulico trabalha com seções, onde em cada uma delas se impõe a 

batimetria e após o modelo rodado se obtém o nível para diversos cenários hidrológicos. 

Foram utilizadas as seções da PCH Rudolf e PCH Passo Manso, e, para a calibração, o nível 

que acompanha a topobatimetria. Já o modelo de qualidade de água trabalha com volumes 

de controle definidos entre duas seções. Dentro de cada célula se considera que suas 

características são homogêneas. Logo, cada seção hidráulica fornecerá informação para um 

volume de controle do modelo de qualidade de água. O espaçamento entre as seções foi 

definido com base nos objetivos da aplicação do modelo de qualidade de água para o presente 

estudo e nas características de cada trecho. Com isso o tamanho de cada célula variou entre 

100,1 m e 337,68 m, devido a um trecho sem seções. 
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9.3. CENÁRIOS 

A definição dos cenários de modelagem é a parte crucial dos estudos de modelagem 

numérica. Os cenários utilizados devem apresentar uma série de características para que não 

somente o desenvolvimento da modelagem seja correto, mas também que os resultados 

sejam úteis para a avaliação de condições em que outros métodos de previsão de impactos 

(checklists, matrizes de interação, avaliação multicritério) apresentem resultados imprecisos 

ou passíveis de alterações, dada a subjetividade dos avaliadores ou mesmo dos leitores. 

Segue abaixo uma listagem das características desejáveis para cenários de modelagem: 

o Coerência: Deve-se modelar cenários possíveis de ocorrência, a fim que os 

resultados representem situações verificadas na área de estudo. Ex.: Não se 

deve modelar um rio de pequeno porte inserindo nele vazões de impossível 

ocorrência, pois o resultado será incoerente com a realidade. 

o Verificável: Quando modelando situações futuras, deve-se adotar cenários que 

apresentem probabilidades razoáveis de ocorrência no futuro, a fim se possa 

atestar o resultado dos modelos. 

o Factível: Considerando cada caso em particular, deve-se modelar cenários 

onde tanto os dados necessários como os parâmetros para calibração possam 

ser adquiridos ou inferidos. Ao contrário, o modelo representará uma situação 

diferente das verificadas na realidade. 

o Objetividade: Os cenários escolhidos devem atender a um propósito claro e 

bem definido. Antes de se iniciar qualquer estudo de modelagem, deve-se 

saber quais os objetivos aos quais a modelagem pretende atender. Do 

contrário, corre-se grande risco de erros nas etapas preliminares, com coleta 

de dados desnecessários, errôneos, falta de dados e/ou gastos excessivos 

sem qualquer retorno mensurável. 

o Clareza: Os cenários devem ser compreensíveis ao público-alvo da 

modelagem, de forma que seja compreensível não somente o que se está 

fazendo, mas as justificativas para a escolha desses cenários e os resultados 

esperados. 

Trabalhando com modelos hidráulicos e de qualidade da água 1D, há dois parâmetros 

básicos que devem ser determinados: a geometria e a hidrologia. A geometria representa as 

condições físicas do terreno, como a forma, localização e parâmetros dos canais e estruturas 

pela qual a vazão deve fluir; enquanto a hidrologia são as vazões características a serem 

simuladas e demais parâmetros que as afetem que não sejam diretamente determinados pela 

geometria do canal ou estruturas projetas. Quando o estudo tem por objetivo avaliar os 
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impactos do conjunto de aproveitamentos é necessário que se modelem cenários com 

geometrias diferentes, enquanto quando se deseja verificar os efeitos de diferentes vazões 

sobre o mesmo aproveitamento somente a hidrologia é alterada. 

Esse estudo contempla a simulação de 4 cenários de vazão e 2 cenários geométricos, 

a fim de atender o objetivo proposto. Os cenários são apresentados abaixo.  

o C0 – Cenário 0: Situação atual, com os empreendimentos em operação. 

o C1 – Cenário 1: Caracterizado como um cenário de curto prazo, nele são 

considerados os empreendimentos do cenário 0 e aqueles em processo de 

licenciamento ou já licenciados com LAP ou LAI. 

Quanto aos cenários de vazões, optou-se pelos apresentados a seguir. 

o QEST – Vazão de estiagem: corresponde a vazão de estiagem, representada 

pela Q7,10. Esta é a vazão constante no trecho de vazão reduzida dos 

aproveitamentos; 

o QMLT– Vazão média: esta é a vazão média de longo termo, ou seja, a média 

de todas as vazões registradas no rio no período em que há observações. Ela 

representa, estatisticamente, a condição média do rio. 

o QTR5 – Corresponde à vazão que é igualada ou superada uma vez a cada 5 

anos. 

o QTR100 - Corresponde à vazão que é igualada ou superada uma vez a cada 

100 anos. 

Portanto, foram realizadas ao total 8 simulações, tal como segue abaixo: 

• C0 – QEST 

• C0 – QMLT 

• C0 – QTR5 

• C0 – QTR100 

• C1 – QEST 

• C1 – QMLT 

• C1 – QTR5 

• C1 – QTR100 

Cabe salientar que os impactos das cheias são diretamente proporcionais às vazões, 

ou seja, quanto maior a vazão, maior o impacto da cheia. Já, os impactos sobre a qualidade 

da água são inversamente proporcionais à vazão, ou seja, quanto menor o volume de águas 

nos cursos d’água, maior será a concentração de uma substância, dado que a carga de 
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efluentes seja a mesma. Assim, apesar de serem avaliados os impactos dos aproveitamentos 

sobre as cheias para todos os cenários de vazão apresentados acima, para a qualidade da 

água foram modelados os impactos na Q7,10 e na QMLT, onde a própria lógica do impacto 

determina que se encontrarão os impactos relevantes. 

 

9.4. DADOS UTILIZADOS  

Abaixo são apresentadas as fontes dos dados utilizados na modelagem: 

• Hidrologia: Para os valores das vazões foram utilizados os projetos básicos dos 

empreendimentos e os inventários hidrelétricos. Também, foram utilizadas as vazões 

obtidas nos cálculos realizados no estudo hidrológico, apresentado anteriormente; 

• Batimetria: foram utilizadas seções topobatimétricas obtidas junto aos 

empreendedores e aos projetos de cada usina hidrelétrica; 

• Níveis d’água: Níveis d’água obtidos em campo; 

• Rugosidade: foram utilizados os coeficientes padrões do Hydraulic Reference Manual 

do Software HEC-RAS (BRUNNER, 2016); 

• Arranjo e Reservatório: Os arranjos e a delimitação do reservatório foram obtidos 

junto aos Projeto Básicos dos empreendimentos e aos Inventários Hidrelétricos. Dados 

de empreendimentos mais antigos, utilizou-se da análise de imagens de satélite;  

• Dados climatológicos: os dados horários de pressão atmosférica, temperatura do ar, 

umidade, radiação, nebulosidade e velocidade do vento foram obtidos com base na 

estação meteorológica Rio do Campo (A861); 

• Concentrações dos constituintes de qualidade de água: as concentrações 

afluentes foram definidas a partir dos resultados das campanhas de qualidade da água 

realizadas no Rio Itajaí d’Oeste, principalmente a partir de dados secundários. 

 

1.1.1 Geometria 

Para a construção dos dados geométricos do modelo foi utilizado o Modelo Digital de 

Terreno (MDT) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS). 

Também, foram inseridas no modelo seções topobatimétricas ao longo dos trechos de rio, 

retiradas dos inventários hidrelétricos e projetos básicos dos empreendimentos do rio, as 

demais seções foram interpoladas (Figura 9.4). 
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Como nem todas as usinas estão localizadas no rio principal (rio Itajaí do Oeste) foram 

inseridos os rios tributários nas quais são localizadas. Assim, o modelo é divido em trechos: 

Rio Itajaí do Oeste, Ribeirão Carneiro, rio das Pacas e rio Rauen. 

As usinas presentes no rio Itajaí do Oeste são a CGH Rio Verde, a PCH Rudolf e a 

PCH Passo Manso. No ribeirão Carneiro está localizado um segundo reservatório da CGH 

Rio Verde, denominado neste estudo de CGH Rio Verde II. No rio das Pacas está localizada 

a CGH Rio das Pacas e, por fim, no rio Rauen estão localizadas as usinas CGH Bruno Heidrich 

Neto e CGH Curt Lindner. Todas as usinas possuem trecho de vazão reduzida (TVR) em sua 

constituição. Abaixo estão representados figuras do detalhamento do modelo completo 

(Figura 9.4) e dos tributários do rio Itajaí do Oeste (Figura 9.5, Figura 9.6 e Figura 9.7). 

Figura 9.4 – Seções topobatimétricas dos trechos modelados, com a indicação dos barramentos: 1 – 
CGH Rio Verde, 2 – PCH Rudolf, 3 – PCH Passo Manso, 4 – CGH Bruno Heidrich Neto, 5 – CGH 

Curt Lindner e 6 – CGH Rio das Pacas. 
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Figura 9.5 – Rio das Pacas. 

 



      
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 580 

 

Figura 9.6 – Rio Rauen. 
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Figura 9.7 - Ribeirão Carneiro. 
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1.1.2 Ajuste de cargas 

As concentrações de entrada dos constituintes foram definidas com base nos laudos 

de qualidade de água. Nesta etapa foram analisados os resultados de todas as campanhas 

ao longo do trecho simulado, incluindo as campanhas mais recentes, e selecionados os 

laudos que tiveram características hidrológicas e hidráulicas semelhantes. 

Foram selecionados dois grupos de resultados, um com baixas vazões e outro com 

vazões médias, de modo que as concentrações medidas em campo durante as vazões baixas 

serviram para definir as concentrações de entrada do modelo para a QEST e as concentrações 

medidas em campo durante vazões médias definiram as concentrações de entrada do modelo 

para a QMLT. 

1.1.3 Calibração do modelo hidráulico 

O modelo hidráulico desenvolvido nesse estudo foi elaborado a partir da 

disponibilização de seções transversais pelos empreendedores. Após análise, algumas 

seções foram suprimidas para atender a requisitos do estudo e as necessidades 

computacionais do modelo. As alterações visaram ajustar a distância entre as células de 

cálculo, inserir células de cálculo em pontos de controle e observar a existência de células de 

cálculo nos trechos de vazão reduzida.  

Após essa etapa, foram inseridos no modelo os dados geométricos das estruturas dos 

barramentos e vertedouros da maneira como aprovados pela ANEEL. O modelo hidráulico 

considerou cenários de vazões mínimas, médias e máximas, que também foram obtidas dos 

estudos de Inventário Hidrelétrico aprovado pela ANEEL e projetos básicos dos 

empreendimentos.  

A calibração do modelo hidráulico também se baseou em dados de nível d’água 

coletados em campo, onde os valores de manning foram ajustados em cada ponto para que 

o nível d’água modelado se igualasse ao nível d’água coletado em campo. 

 

1.1.4 Calibração do modelo de qualidade da água  

A calibração do modelo de qualidade de água foi baseada nos dados de campo 

ajustando as concentrações de entrada, e os parâmetros de decaimento e produção, como 

oxidação, sedimentação e oxigenação. Num primeiro momento foi modelada a temperatura, 
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buscando uma concordância com os dados de campo e com os dados de temperatura do ar. 

O Quadro  9.1 aponta os parâmetros e as taxas de reação utilizadas no modelo. 

As taxas de reação de vários parâmetros são influenciadas pela temperatura. A tabela 

abaixo apresenta a taxa para a temperatura de 20˚C. A relação entre a taxa de reação e a 

temperatura é expressa da seguinte forma: 

Kt = K20.θ(t-20) 

Onde Kt é a taxa da reação na temperatura; “t” é a taxa da reação na temperatura a 

20˚C; θ é o coeficiente de correção da temperatura. 

O coeficiente de correção da temperatura varia de uma reação para a outra, como 

pode ser visto no quadro a seguir. 

 

Quadro  9.1 - Parâmetros das reações. 

Parâmetro Unidade Valor Θ* 

OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

Captação pela oxidação NH4 (por uni) (α5) mgO/mgN 3 - 

Captação pela oxidação NO2 (por uni) (α6) mgO/mgN 1 - 

Reaeração atmosférica (K2) dia-1 1 1,024 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO 

Taxa de decaimento (K1) dia-1 0,02 1,047 

NITROGÊNIO 

Norg – NH4 (β3) dia-1 0,02 1,047 

NH4 – NO2 (β1) dia-1 0,1 1,083 

NO2 – NO3 (β2) dia-1 0,2 1,047 

Taxa de sedimentação Norg(σ4) dia-1 0,001 1,024 

FÓSFORO 

Porg - Pinor (β4) dia-1 0,01 1,047 

Taxa de sedimentação Porg(σ5) dia-1 0,001 1,024 

* Coeficiente de correção da temperatura 

  



      
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 584 

 

9.5. RESULTADOS DO MODELO HIDRÁULICO 

Foram simuladas duas geometrias, e quatro diferentes vazões para os estudos de 

cheias. Para possibilitar uma análise dos reais impactos da implantação dos aproveitamentos, 

os resultados são apresentados a seguir para cada vazão simulada, permitindo a comparação 

entre cada cenário, além da divisão entre os rios modelados (Itajaí do Oeste e tributários, 

conforme apresentado previamente). 

 

9.5.1. Níveis d’água, vazões e velocidades na Q7,10 

No rio Itajaí do Oeste, apenas no trecho diretamente afetado pela instalação da PCH 

Passo Manso, ou seja, no reservatório e no trecho de vazão reduzida (TVR), ocorre alteração 

de nível. No barramento do futuro empreendimento, a diferença entre o cenário 0 (sem a PCH 

Passo Manso) e 1 (com a PCH Passo Manso) chega a 1,44 m. No TVR da PCH Passo Manso 

ocorrem reduções de nível, muitas vezes não passando de 1 cm. Em relação as velocidades, 

há uma redução no reservatório da PCH Passo Manso, seguido de um aumento em alguns 

trechos do TVR da usina.  

 

Figura 9.8 – Níveis d’água e vazões na Q7,10 para o rio Itajaí d’Oeste. 
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Figura 9.9 - Níveis d’água e velocidades na Q7,10 para o rio Itajaí d’Oeste. 

 

 

A comparação entre os níveis para o trecho do Rio das Pacas não sofre grandes 

mudanças, chegando a uma redução máxima no TVR da CGH Rio das Pacas de 2 cm para 

o cenário 1. Já para as velocidades, estas sofrem um aumento do cenário 0 para o cenário 1, 

que chega a 1,98 m/s. Esse trecho possui uma queda de nível brusca, o que colabora para o 

aumento de velocidades rapidamente. 



      
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 586 

 

Figura 9.10 - Níveis d’água e vazões na Q7,10 para o rio das Pacas. 

 

 

Figura 9.11 - Níveis d’água e velocidades na Q7,10 para o rio das Pacas. 
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No rio Rauen ocorrem poucas mudanças nos níveis, que atingem até 4 cm de 

aumento, no trecho próximo à casa de força da CGH Curt Lindner, à jusante do rio, onde o 

Rio Rauen encontra o rio Itajaí do Oeste. A velocidade sofre um aumento no cenário 1, com 

aumento principalmente à jusante do trecho analisado. 

 

Figura 9.12 - Níveis d’água e vazões na Q7,10 para o rio Rauen. 
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Figura 9.13 - Níveis d’água e velocidades na Q7,10 para o rio Rauen. 

 

O Ribeirão Carneiro não sofreu quaisquer mudanças de nível ou de velocidade em 

função da mudança do cenário geométrico na vazão Q7,10. 

Figura 9.14 - Níveis d’água e vazões na Q7,10 para o ribeirão Carneiro. 
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Figura 9.15 - Níveis d’água e velocidades na Q7,10 para o ribeirão Carneiro. 
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9.5.2. Níveis d’água, vazões e velocidades na QMLT 

A partir da vazão média de longo termo há vazão sendo turbinada pelos 

empreendimentos, que possuem trecho de vazão reduzida, em que há uma redução de vazão 

bastante drástica em relação ao cenário sem usinas. Neste cenário de vazão é mantida nos 

TVRs somente a vazão sanitária adotada, que é retornada para o rio no ponto da casa de 

força. 

Para os cenários de vazão média, houve diferença entre os cenários de geometria 0 e 

1, devido a instalação da PCH Passo Manso alterar a vazão em seu trecho de TVR. Com a 

instalação do reservatório, o nível acrescenta 1,17 m para a vazão média. À jusante do 

barramento, no TVR, o nível chega a diminuir 38 cm, o que se dá devido à redução de vazão 

do trecho, com parte da vazão sendo turbinada do barramento da PCH Passo Manso até a 

casa de força. A velocidade no trecho do barramento diminui, enquanto no TVR predomina o 

aumento da velocidade devido a diminuição da vazão.  

Outros trechos não apresentam grandes mudanças no rio Itajaí do Oeste quando 

comparados os cenários geométricos na QMLT. 

Figura 9.16 – Níveis d’água e vazões na QMLT para o rio Itajaí d’Oeste. 
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Figura 9.17 - Níveis d’água e velocidades na QMLT para o rio Itajaí d’Oeste. 

 

Não houve mudança significativa de nível entre os cenários para a vazão média no 

Rio das Pacas. A velocidade variou até 1,98 m/s a mais no cenário 1 comparado ao cenário 

0, no TVR da CGH Rio das Pacas, em seu trecho com maior declividade. 

Figura 9.18 – Níveis d’água e vazões na QMLT para o rio das Pacas. 
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Figura 9.19 - Níveis d’água e velocidades na QMLT para o rio das Pacas. 

 

 

Em relação ao nível d’água no rio Rauen, houve alguma redução no TVR da CGH Curt 

Lindner, próximo à casa de força – que chega até 9 cm. Também houve incremento da 

velocidade, chegando a aumentar 1,17 m/s comparado ao cenário 0. Entretanto, considera-

se que o trecho final do rio, que encontra o rio Itajaí d’Oeste, sofreu pouca influência com a 

instalação da PCH Passo Manso na vazão média. 
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Figura 9.20 – Níveis d’água e vazões na QMLT para o rio Rauen. 

 

 

Figura 9.21 - Níveis d’água e velocidades na QMLT para o rio Rauen. 
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O ribeirão Carneiro não sofreu quaisquer mudanças de nível ou de velocidade em 

função da mudança do cenário geométrico na vazão QMLT. 

Figura 9.22 – Níveis d’água e vazões na QMLT para o ribeirão Carneiro. 

 

 

Figura 9.23 - Níveis d’água e velocidades na QMLT para o ribeirão Carneiro. 
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9.5.3. Níveis d’água, vazões e velocidades na QTR 5 

Os resultados para o cenário de vazão QTR5 no rio Itajaí do Oeste apresentaram poucas 

variações ao longo do trecho avaliado. As mudanças se restringem a região da PCH Passo 

Manso, como no TVR e em seu reservatório. 

Logo após o final do TVR da PCH Rudolf, há a formação do reservatório da PCH Passo 

Manso para o cenário 1, que chega a se elevar 88 cm acima do nível em relação ao do cenário 

0 para a vazão de TR 5. No TVR da PCH Passo Manso, ocorre uma diminuição do nível, 

chegando a 24 cm logo após o barramento, com a velocidade se alterando pouco em relação 

ao cenário 0 (Figura 9.25). 

 

Figura 9.24 – Níveis d’água e vazões na QTR5 para o rio Itajaí d’Oeste. 
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Figura 9.25 – Níveis d’água e velocidades na QTR5 para o rio Itajaí d’Oeste. 

 

O rio das Pacas sofreu poucas alterações quando comparados os cenários, no trecho 

com maior declividade.  

Figura 9.26 – Níveis d’água e vazões na QTR5 para o rio das Pacas. 
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Figura 9.27 – Níveis d’água e velocidades na QTR5 para o rio das Pacas. 

 

No trecho do modelo correspondente ao rio Rauen não houve alterações entre os 

cenários com a instalação da PCH Passo Manso, conforme as figuras abaixo. Tanto a 

velocidade quanto o nível permaneceram iguais ao cenário atual. 

Figura 9.28 – Níveis d’água e vazões no QTR5 para o rio Rauen. 
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Figura 9.29 – Níveis d’água e velocidades na QTR5 para o rio Rauen. 

 

O ribeirão Carneiro não sofreu quaisquer mudanças de nível ou de velocidade em 

função da mudança do cenário geométrico na vazão QTR5. 

Figura 9.30 – Níveis d’água e vazões na QTR5 para o ribeirão Carneiro. 
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Figura 9.31 – Níveis d’água e velocidades na QTR5 para o ribeirão Carneiro. 
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9.5.4. Níveis d’água, vazões e velocidades na QTR 100 

No cenário para a vazão com tempo de retorno de 100 anos no rio Itajaí se restringe 

a região próxima a PCH Passo Manso e seu TVR. 

Na formação do lago da PCH Passo Manso, há um aumento de nível de 1 m, 

totalizando uma profundidade de 3,34 m no barramento no cenário 1 na vazão TR 100. À 

jusante, em seu TVR, ocorre diminuição do nível ao longo de todo o trecho, próximo ao limite 

jusante do rio do Itajaí d’Oeste. A velocidade pouco se altera ao longo do trecho, com 

destaque para uma redução no reservatório da PCH Passo Manso. 

 

Figura 9.32 – Níveis d’água e vazões no QTR100 para o rio Itajaí d’Oeste. 
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Figura 9.33 – Níveis d’água e velocidades na QTR100 para o rio Itajaí d’Oeste. 

 

No cenário de QTR 100 há pouca influência da instalação da PCH Passo Manso para o 

rio das Pacas, conforme as figuras abaixo. 

Figura 9.34 – Níveis d’água e vazões no QTR100 para o rio das Pacas. 
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Figura 9.35 – Níveis d’água e velocidades na QTR100 para o rio das Pacas. 

 

No rio Rauen, também há pouca influência da instalação da PCH Passo Manso, 

conforme as figuras abaixo. 

Figura 9.36 – Níveis d’água e vazões no QTR100 para o rio Rauen. 
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Figura 9.37 – Níveis d’água e velocidades no QTR100 para o rio Rauen. 

 

O ribeirão Carneiro não sofreu quaisquer mudanças de nível ou de velocidade em 

função da mudança do cenário geométrico na vazão QTR100. 

Figura 9.38 – Níveis d’água e vazão na QTR100 para o ribeirão Carneiro. 
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Figura 9.39 – Níveis d’água e vazões no QTR100 para o ribeirão Carneiro. 
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9.6. RESULTADOS MODELO DE QUALIDADE DA ÁGUA 

Os resultados do modelo de qualidade da água são discutidos ao longo deste capítulo. 

Os gráficos a seguir apresentam a variação da concentração de um determinado parâmetro 

ao longo do rio do seu sentido longitudinal para a simulação de vazão média e baixa nos 

cenários 0, que caracteriza a condição atual do rio, e 1, que caracteriza o cenário futuro, com 

a instalação da PCH Passo Manso. Os limites máximos ou mínimos dos parâmetros que são 

definidos pela legislação CONAMA 357/05 estão também indicados nos gráficos ou citados 

no texto. Os cenários também variam entre vazão média de longo termo (QMLT) e vazão de 

estiagem (QEST) - representada pela Q7,10. 

Foi utilizada a estação meteorológica do INMET de Rio do Campo (A861) para 

inserção de dados meteorológicos no modelo, com a data de observações selecionadas de 

três meses (01/01/2021 a 31/03/2021). O mesmo período foi utilizado para a simulação, com 

passo de tempo de 15 minutos. Estão indicados em todos os gráficos de representação 

espacial o local exato da construção de cada barramento, além de figuras contendo a variação 

espacial no rio de cada parâmetro com os cenários de vazão de estiagem para os cenários 0 

e 1 e vazão média para os cenários 0 e 1. 

Figura 9.40 – Células de qualidade da água computadas. 
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Tabela 9.1 – Condições de iniciais do modelo de qualidade da água. 

Rio 
Seção Algas NH4 NO3 N org. TIP(C) P org. DBO OD Colif. Term. Temp 

 g/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L UFC/100mL mg/L 

Itajaí do Oeste 

22635 0,47 0,73 1,30 1,0 0,327 0,042 2,79 8,1 13000 26,0 

21165 0,47 0,73 1,30 1,0 0,327 0,042 2,79 8,1 13000 26,0 

20878 0,47 0,52 1,50 1,0 0,017 0,025 2,79 8,2 13000 26,0 

19822 0,47 0,52 1,50 1,0 0,017 0,025 2,79 8,2 13000 26,0 

14448 0,47 0,78 0,67 1,0 0,040 0,037 2,79 5,6 3500 27,0 

9935 0,47 0,85 0,56 1,0 0,010 0,029 2,79 5,6 790 27,0 

9670 0,47 0,85 0,56 1,0 0,010 0,029 2,79 5,6 790 27,0 

7974 0,47 1,07 0,79 1,0 0,030 0,028 2,79 5,1 1700 28,0 

3422 0,47 0,95 0,65 1,0 0,010 0,029 2,79 5,6 490 28,0 

Ribeirão Carneiro 1175 0,47 0,73 1,30 1,0 0,327 0,042 2,79 8,1 13000 27,0 

Rio Rauem  

4505 0,44 3,70 1,20 1,0 0,108 0,080 2,00 9,2 8000 27,0 

3385 0,44 3,70 1,20 1,0 0,108 0,080 2,00 9,2 8000 27,0 

2822 0,44 3,70 1,40 1,0 0,110 0,100 2,00 9,1 33000 27,0 

2678 0,44 3,70 1,30 1,0 0,108 2,658 2,00 8,1 13000 27,0 

1184 0,47 3,70 1,10 1,0 0,110 0,060 1,00 9,0 14650 26,0 

531 0,47 3,70 1,10 1,0 0,110 0,060 1,00 9,0 14650 26,0 

Rio das Pacas 

1189 0,47 3,70 0,66 1,0 0,010 0,013 2,79 6,0 2300 26,0 

971 0,47 3,70 0,72 1,0 0,010 0,013 2,79 8,4 200 26,0 

374 0,47 3,70 1,09 1,0 0,150 0,064 2,79 8,6 1100 26,0 

 

Abaixo se encontram os resultados da modelagem para a profundidade e velocidade 

ao longo de todo o trecho modelado. A profundidade não se alterou significativamente, com 

exceção do trecho imediatamente à jusante do barramento da PCH Passo Manso. Para a 

velocidade ocorre uma diminuição no trecho imediatamente à montante do barramento, 

devido também a formação do reservatório do empreendimento, que altera a hidrodinâmica 

local, que no cenário 0 consiste em uma queda d’água. 
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Figura 9.41 – Variação espacial da profundidade para o cenário 0 na vazão 
de estiagem. 

 

Figura 9.42 – Variação espacial da profundidade para o cenário 1 na vazão 
de estiagem. 
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Figura 9.43 – Variação espacial da profundidade para o cenário 0 na vazão 
média. 

 

 

Figura 9.44 – Variação espacial da profundidade para o cenário 1 na vazão 
média. 
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Figura 9.45 – Variação espacial da velocidade para o cenário 0 na vazão 
de estiagem. 

 

Figura 9.46 – Variação espacial da velocidade para o cenário 1 na vazão 
de estiagem. 
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Figura 9.47 – Variação espacial da velocidade para o cenário 0 na vazão 
média. 

 

Figura 9.48 – Variação espacial da velocidade para o cenário 1 na vazão 
média. 
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9.6.1. Temperatura 

A temperatura da água influencia na dissolução dos gases na água, como o gás 

carbônico, gás oxigênio e hidrogênio; e no metabolismo microbiano, afetando 

consequentemente as taxas de conversão da matéria orgânica - taxa de caimento e 

deposição. Além disso, a temperatura altera as taxas de reaeração, as taxas de transformação 

do fósforo e as taxas de amonificação e nitrificação. Portanto, as concentrações de tais 

compostos ao longo do tempo e do espaço variam de acordo com a temperatura. 

O balanço de calor é calculado em cada uma das células e leva em consideração o 

fluxo de calor na interface da superfície da água com o ar, a densidade da água, o calor 

específico da água, a área superficial de cada célula e o volume da célula de cálculo. O fluxo 

de calor na interface da superfície da água com o ar é determinado com base na radiação 

solar, na radiação de longos comprimentos de onda que chegam e saem da superfície, no 

calor sensível e no calor latente. 

Quando a temperatura do ar for menor que a temperatura da água as trocas de calor 

entre esses dois meios fazem que com a temperatura da água diminua com a redução da 

altura da lâmina d’água, fazendo com que a temperatura decaia nos TVRs. Já quando a 

temperatura do ar for maior que a temperatura da água as trocas de calor entre esses meios 

farão com que a temperatura da água se eleve nos TVRs. Ou seja, a modificação da 

profundidade pode alterar a temperatura média da coluna d'água pois altera a troca de energia 

entre o meio líquido e gasoso. 

Abaixo está representada a variação temporal da temperatura no rio Itajaí d’Oeste e 

seus tributários, com as vazões de estiagem e média nos cenários C0 e C1. No geral, para as 

vazões de estiagem não houve modificações significativas entre os cenários atual e futuro, 

em todos os rios.  

Já para a temperatura média, nos rios Itajaí d’Oeste, Ribeirão Carneiro e Rauen houve 

um aumento considerável na temperatura. No Ribeirão Carneiro, a diferença chega a atingir 

2,63°C, medido na seção mais a jusante do rio. No restante dos trechos de análise, a 

temperatura se elevou no máximo 1,5°C entre cenários. 
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Figura 9.49 – Temperatura no rio Itajaí d’Oeste para a vazão de estiagem. 

 

 

Figura 9.50 – Temperatura no rio Itajaí d’Oeste para a vazão média. 
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Figura 9.51 – Temperatura no ribeirão Carneiro para a vazão de estiagem. 

 

 

Figura 9.52 – Temperatura no ribeirão Carneiro para a vazão média. 
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Figura 9.53 – Temperatura no rio Rauen para a vazão de estiagem. 

 

 

Figura 9.54 – Temperatura no rio Rauen para a vazão média. 

 



      
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 615 

 

Figura 9.55 – Temperatura no rio das Pacas para a vazão de estiagem. 

 

 

Figura 9.56 – Temperatura no rio das Pacas para a vazão de estiagem. 
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9.6.2. Oxigênio dissolvido 

O decaimento das concentrações de oxigênio dissolvido (OD) é a repercussão mais 

nociva de poluição por matéria orgânica. Ele é causado pela respiração dos microrganismos 

envolvidos na depuração dos dejetos. O impacto é estendido a toda comunidade aquática, e 

cada redução nas concentrações de oxigênio dissolvido é seletiva para determinadas 

espécies (von Sperling, 2007). Devido a sua importância no ecossistema aquático, este 

parâmetro tem sido utilizado tradicionalmente como um indicador de degradação da qualidade 

de água. 

As fontes de produção de OD no ecossistema aquático em geral são provenientes da 

reaeração atmosférica e da fotossíntese algal. No entanto, a única fonte considerada nas 

simulações é advinda da reaeração atmosférica, que estão sujeitas a outros parâmetros 

também simulados, condições hidráulicas e temperatura. As principais fontes de consumo de 

OD ficam por conta da respiração das algas, da demanda de oxigênio do lodo de fundo, da 

oxidação da matéria orgânica (DBO) e da oxidação de amônia (nitrificação). Da mesma forma 

que a fotossíntese das algas não entrou no balanço de OD nas simulações realizadas, o 

consumo de OD devido a respiração das algas não foi computado. Dentre as fontes de 

consumo de OD, a oxidação da matéria orgânica é a mais expressiva delas. 

Abaixo estão representados os resultados de todos os trechos modelados para o 

parâmetro oxigênio dissolvido. Em todos os cenários e trechos as concentrações 

permaneceram dentro do limite da CONAMA 357/05, com um valor mínimo de 5 mg/L para 

rios de classe 2. As concentrações de DBO são muito baixas nos trechos, o que é um 

indicativo de pouca contaminação recente por esgotos, principalmente domésticos. Assim, 

como a concentração de OD possui uma resposta direta à DBO, os níveis permanecem 

elevados, demonstrando não haver degradação de matéria orgânica para os cenários 

modelados. 

Nos cenários da vazão de estiagem (Q7,10) as concentrações permaneceram 

superiores às da vazão média (QMLT). A PCH Passo Manso não demonstra ter forte influência 

sob o parâmetro, pois ocorrem aumentos muito sutis após o barramento, provavelmente 

provocados pela ação do barramento, que, com a queda da água do vertedouro, provoca a 

oxigenação da água. 

Também, está demonstrada a variação espacial do oxigênio dissolvido em sequência, 

ou seja, como o parâmetro se comporta espacialmente.  
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Figura 9.57 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o oxigênio dissolvido no rio Itajaí 
d’Oeste. 

 

 

Figura 9.58- Resultados da modelagem de qualidade da água para o oxigênio dissolvido no ribeirão 
Carneiro. 
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Figura 9.59- Resultados da modelagem de qualidade da água para o oxigênio dissolvido no rio 
Rauen. 

 

 

Figura 9.60 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o oxigênio dissolvido no rio das 
Pacas. 
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Figura 9.61 – Variação espacial do oxigênio dissolvido para o cenário 0 na 
vazão de estiagem. 

 

Figura 9.62 – Variação espacial do oxigênio dissolvido para o cenário 1 na 
vazão de estiagem. 
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Figura 9.63 – Variação espacial do oxigênio dissolvido para o cenário 0 na 
vazão média. 

 

 

 

Figura 9.64 – Variação espacial do oxigênio dissolvido para o cenário 1 na 
vazão média. 
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9.6.3. Demanda bioquímica de oxigênio 

A matéria orgânica dos despejos se apresenta de duas formas, em suspensão e 

dissolvida. A primeira delas, também chamada de matéria orgânica particulada, de maiores 

dimensões, tendem a sedimentar no corpo d'água, formando o lodo de fundo. Já a matéria 

orgânica solúvel (dissolvida) permanece na coluna d'água juntamente com a matéria orgânica 

particulada de baixas dimensões. Portanto, o consumo de DBO se dá pela sedimentação e 

pela estabilização da matéria orgânica, em que bactérias, na presença de oxigênio, convertem 

a matéria orgânica em água, gás carbônico e energia. 

A biomassa que cresce aderida ao leito do fundo é mais eficiente na remoção de a 

DBO do que a biomassa dispersa no meio líquido. Como a conversão de DBO por esta 

biomassa aderida ao fundo é exercida através da área de exposição, sua influência é mais 

pronunciada em rios rasos, pelo fato de se ter um menor volume de líquido por unidade de 

área (Von Sperling, 2007). Por isso, apesar de ter tempo de retenção hidráulica inferior, as 

épocas de estiagem – em que a lâmina d’água diminui – possuem taxa de remoção de DBO 

superior, provocando queda nas concentrações. 

Os valores de DBO permanecem bem abaixo do limite da legislação (5 mg/L) ao fim 

do tempo de simulação. Nota-se que na QMLT em todos os rios, com exceção do rio Rauen, 

os valores permanecem praticamente constantes ao longo do rio, mesmo com a diferenciação 

dos cenários não há grandes variações. No rio Itajaí d’Oeste, com a entrada da vazão do rio 

Rauen, há diluição da DBO, logo antes da casa de força da PCH Rudolf. Não há influência 

significativa nas concentrações de DBO com a instalação da PCH Passo Manso. O rio das 

Pacas apresenta concentrações muito próximas para todos os cenários. 

Na sequência, estão apresentadas figuras com seus respectivos cenários que 

apresentam a variação espacial da DBO. 
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Figura 9.65 - Resultados da modelagem de qualidade da água para a demanda bioquímica de 
oxigênio no rio Itajaí d’Oeste. 

 

 

Figura 9.66 - Resultados da modelagem de qualidade da água para a demanda bioquímica de 
oxigênio no ribeirão Carneiro. 
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Figura 9.67 - Resultados da modelagem de qualidade da água para a demanda bioquímica de 
oxigênio no rio Rauen. 

 

 

Figura 9.68 - Resultados da modelagem de qualidade da água para a demanda bioquímica de 
oxigênio no rio das Pacas. 

 



                       
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 624 

 

Figura 9.69 – Variação espacial da DBO para o cenário 0 na vazão de 
estiagem. 

 

 

Figura 9.70 – Variação espacial da DBO para o cenário 1 na vazão de 
estiagem. 
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Figura 9.71 – Variação espacial da DBO para o cenário 0 na vazão média. 

 

Figura 9.72 – Variação espacial da DBO para o cenário 1 na vazão média. 
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9.6.4. Nitrogênio 

Em águas naturalmente aeróbicas ocorrem constantes transformações entre as 

diversas formas de nitrogênio: nitrogênio orgânico à amônia (amonificação), amônia à nitrito 

e nitrito a nitrato (nitrificação). O nitrogênio amoniacal simulado está na forma NH4
+ (amônia 

ionizada), pois a forma não ionizada (NH3) está presente em pHs acima de 9,5, que é superior 

dos pHs normalmente encontrados na região (von Sperling, 2014). Além do constante 

processo de transformação de nitrogênio (amonificação e nitrificação) o crescimento e 

decaimento das algas também consomem e produzem nitrogênio. Somado a isso, o leito do 

rio potencialmente funciona como uma fonte de acréscimo e decréscimo de nitrogênio. 

A única fonte de produção de nitrogênio orgânico é a respiração das algas. Já as fontes 

de consumo de Nitrogênio Orgânico são sedimentação (deposição no leito) e hidrólise 

(formação de amônia). As fontes de produção de Nitrogênio Amoniacal são hidrólise do 

nitrogênio orgânico e a captação por difusão dos bentos. As fontes de consumo do nitrogênio 

amoniacal são a oxidação da amônia em nitrito e à assimilação.  

Em relação aos resultados do modelo de qualidade da água, nota-se uma sutil redução 

entre cenários da concentração de nitrogênio orgânico e nitrogênio amoniacal, seguida por 

um sutil aumento de nitrito também entre cenários no rio Itajaí d’Oeste. Isto pode ser um 

indicativo que entre o C0 e C1 na Q7,10 há uma intensificação dos processos de amonificação 

(nitrogênio orgânico para amônia) e nitrificação (amônia para nitrito e em seguida para nitrato). 

Nos cenários com a vazão média e vazão de estiagem, as concentrações dos 

componentes permaneceram praticamente constantes quando comparados os dois cenários 

geométricos. 

A legislação CONAMA 357/05 em relação ao nitrato é obedecida em todos os trechos 

de análise. Para o nitrogênio amoniacal, no rio Itajaí d’Oeste com vazão QMLT, o limite é 

excedido no trecho da PCH Rudolf em diante, independentemente do cenário geométrico, 

devido à entrada de vazão com altas concentrações do composto no rio Rauen. No rio Rauen 

é excedido em todo o trecho para a vazão média e à jusante do barramento da CGH Bruno 

Heidrich Neto. No rio das Pacas o nitrogênio amoniacal permanece constante em todo o 

trecho. 

Na sequência, estão apresentadas as figuras com os resultados espacializados no 

trecho modelado de cada composto em todos os cenários. No geral, houve pouca influência 

ou nenhuma da PCH Passo Manso nos compostos nitrogenados, não sendo significativa o 

suficiente para alterar as condições do rio. 
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Figura 9.73 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o nitrogênio orgânico no rio Itajaí 
d’Oeste. 

 

 

Figura 9.74 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o nitrogênio orgânico no ribeirão 
Carneiro. 
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Figura 9.75 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o nitrogênio orgânico no rio 
Rauen. 

 

 

Figura 9.76 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o nitrogênio orgânico no rio das 
Pacas. 

 



      
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 629 

 

 

Figura 9.77 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o nitrato no rio Itajaí d’Oeste. 

 

 

Figura 9.78 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o nitrato no ribeirão Carneiro. 
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Figura 9.79 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o nitrato no rio Rauen. 

 

 

Figura 9.80 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o nitrato no rio das Pacas. 
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Figura 9.81 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o nitrogênio amoniacal no rio 
Itajaí d’Oeste. 

 

 

Figura 9.82 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o nitrogênio amoniacal no 
ribeirão Carneiro. 
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Figura 9.83 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o nitrogênio amoniacal no rio 
Rauen. 

 

 

Figura 9.84 - Resultados da modelagem de qualidade da água para o nitrogênio amoniacal no rio das 
Pacas. 
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Figura 9.85 – Variação espacial do nitrogênio orgânico para o cenário 0 na 
vazão de estiagem. 

 

Figura 9.86 – Variação espacial do nitrogênio orgânico para o cenário 1 na 
vazão de estiagem. 
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Figura 9.87 – Variação espacial do nitrogênio orgânico para o cenário 0 na 
vazão média. 

 

Figura 9.88 – Variação espacial do nitrogênio orgânico para o cenário 1 na 
vazão média. 
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Figura 9.89 – Variação espacial do nitrato para o cenário 0 na vazão de 
estiagem. 

 

Figura 9.90 – Variação espacial do nitrato para o cenário 1 na vazão de 
estiagem. 
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Figura 9.91 – Variação espacial do nitrato para o cenário 0 na vazão média. 

 

Figura 9.92 – Variação espacial do nitrato para o cenário 1 na vazão média. 
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Figura 9.93 – Variação espacial do nitrogênio amoniacal para o cenário 0 
na vazão de estiagem. 

 

Figura 9.94 – Variação espacial do nitrogênio amoniacal para o cenário 1 
na vazão de estiagem. 
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Figura 9.95 – Variação espacial do nitrogênio amoniacal para o cenário 0 
na vazão média. 

 

Figura 9.96 – Variação espacial do nitrogênio amoniacal para o cenário 1 
na vazão média. 
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9.6.5. Fósforo 

O fósforo é encontrado naturalmente nos rios, proveniente de rochas e dos minerais 

com baixa solubilidade. A erosão do solo em áreas agrícolas é uma das principais fontes de 

fósforo particulado. No entanto, apenas os fósforos dissolvidos são modelados. Outra fonte 

de fósforo em áreas agrícolas são os dejetos de animais. 

A modelagem deste macronutriente o subdivide em fósforo inorgânico e fósforo 

orgânico. Os principais processos representados no modelo do fósforo são: aumento das 

concentrações de fósforo orgânico devido às algas; sedimentação do fósforo orgânico, 

conversão do fósforo orgânico em fósforo inorgânico, liberação de fósforo inorgânico 

dissolvido pelo sedimento de fundo e a conversão do fósforo inorgânico em biomassa algal. 

No entanto a simulação do fósforo no presente estudo baseia-se numa versão mais 

simplificada da estrutura do modelo, em que as algas não são modeladas devido a maior 

dificuldade na representação confiável de crescimento, decaimento e sedimentação. 

Esta simplificação desconsidera no balanço do fósforo a conversão de fósforo 

inorgânico em biomassa algal e o acréscimo de teores de fósforo orgânico devido às algas. 

Na modelagem do nitrogênio também foi adotada esta simplificação e a interação da amônia 

e do nitrito com as algas não foram computadas. Conforme von Sperling (2007), abordagens 

similares vêm sendo amplamente empregadas em diversos estudos devido à complexidade 

de representar de forma confiável os processos que envolvem o balanço de produção e 

consumo de biomassa algal. Logo a única fonte de fósforo orgânico na simulação realizada 

provém de fontes pontuais e difusas, que consideram os aportes de fontes naturais e 

antrópicas. A redução dos teores de fósforo orgânico se dá pela sedimentação e pela 

conversão a fósforo inorgânico. Este pode ter suas concentrações aumentadas também pela 

liberação do leito do fundo. 

A resolução CONAMA 357/05 define os limites para fósforo total e não o subdivide em 

orgânico e inorgânico. Os limites de fósforo total segundo esta resolução dependem da 

característica do regime hídrico, conforme apresentado abaixo para rio de classe 2: 

o 0,03mg/L de fósforo orgânico em ambientes lênticos, com tempo de residência 

inferior a 2 dias; 

o 0,05mg/L em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 

dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 

o 0,1mg/L em ambientes lóticos e tributários de ambientes intermediários. 
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Os resultados da modelagem hidráulica permitem classificar, segundo as definições 

na CONAMA 357/05, a região do estudo em ambientes lóticos, com concentração máxima 

permitida de fósforo total de 0,1mg/L. 

A metodologia para determinação do nível trófico em rios utilizada pela CETESB define 

que a concentração limite para ser considerado um ambiente eutrófico é 0,137mg/L de fósforo 

total. Segundo referências bibliográficas como Von Sperling (2007), o fósforo na sua forma 

inorgânica solúvel, também chamado de ortofosfato, é a principal fonte de fósforo para a 

eutrofização, uma vez que é a forma diretamente disponível para as plantas e algas. 

Para o fósforo orgânico, os resultados não apresentaram diferença entre cenários de 

geometria em nenhum dos trechos avaliados. Cenários de vazão média permaneceram com 

concentrações maiores quando comparados à vazão de estiagem. Já para o fósforo 

inorgânico, a vazão de estiagem apresentou concentrações mais elevadas, mas novamente, 

nenhuma diferença entre cenários geométricos (C0 e C1). Com exceção do rio das Pacas, 

todos os outros trechos permaneceram com concentrações acima do permitido em norma 

para fósforo inorgânico (>0,1 mg/L).  

Para o fósforo total, que é a soma de concentrações de fósforo orgânico e inorgânico, 

com exceção do rio das Pacas todos os outros rios permaneceram em toda sua extensão 

acima do permitido pela legislação, sem mudanças significativas entre cenários.  

Abaixo se encontram figuras com concentrações nos respectivos rios modelados e, a 

seguir, os dados especializados, com indicação dos cenários de vazão e geometria. Não 

houve alteração significativa do fósforo com a implantação da PCH Passo Manso em nenhum 

dos cenários. 
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Figura 9.97 - Resultados da modelagem de qualidade da água do fósforo orgânico para o rio Itajaí 
d’Oeste. 

 

Figura 9.98 - Resultados da modelagem de qualidade da água do fósforo orgânico para o ribeirão 
Carneiro. 
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Figura 9.99 - Resultados da modelagem de qualidade da água do fósforo orgânico para o rio Rauen. 

 

 

Figura 9.100 - Resultados da modelagem de qualidade da água do fósforo orgânico para o rio das 
Pacas. 
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Figura 9.101 - Resultados da modelagem de qualidade da água do fósforo inorgânico para o rio Itajaí 
d’Oeste. 

 

Figura 9.102 - Resultados da modelagem de qualidade da água do fósforo inorgânico para o ribeirão 
Carneiro. 
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Figura 9.103 - Resultados da modelagem de qualidade da água do fósforo inorgânico para o rio Rauen. 

 

 

Figura 9.104 - Resultados da modelagem de qualidade da água do fósforo inorgânico para o rio das 
Pacas. 
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Figura 9.105 - Resultados da modelagem de qualidade da água do fósforo total para o rio Itajaí d’Oeste. 

 

 

Figura 9.106 - Resultados da modelagem de qualidade da água do fósforo total para o ribeirão Carneiro. 
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Figura 9.107 - Resultados da modelagem de qualidade da água do fósforo total para o rio Rauen. 

 

 

Figura 9.108 - Resultados da modelagem de qualidade da água do fósforo total para o rio das Pacas. 
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Figura 9.109 – Variação espacial do fósforo orgânico para o cenário 0 na 
vazão de estiagem. 

 

 

Figura 9.110 – Variação espacial do fósforo orgânico para o cenário 1 na 
vazão de estiagem. 
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Figura 9.111 – Variação espacial do fósforo orgânico para o cenário 0 na 
vazão média. 

 

 

Figura 9.112 – Variação espacial do fósforo orgânico para o cenário 1 na 
vazão média. 

 

 



            
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 649 

 

Figura 9.113 – Variação espacial do fósforo inorgânico para o cenário 0 na 
vazão de estiagem. 

 

 

Figura 9.114 – Variação espacial do fósforo inorgânico para o cenário 1 na 
vazão de estiagem. 

 

 



            
 

 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 650 

 

Figura 9.115 – Variação espacial do fósforo inorgânico para o cenário 0 na 
vazão média. 

 

 

Figura 9.116 – Variação espacial do fósforo inorgânico para o cenário 1 na 
vazão média. 
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9.6.6. Coliformes termotolerantes 

Coliformes termotolerantes são definidos como organismos presentes no ambiente 

que são capazes de fermentar a lactose de 44 a 45°C, como Escherichia coli e os gêneros 

Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. No geral, são indicadores de contaminação fecal, como 

a E. coli é proveniente exclusivamente de origens fecais. Outros gêneros ocorrem com alta 

concentração de matéria orgânica, seja de origem natural ou por contaminação industrial. Por 

isso, não são um indicativo certo de contaminação de origem fecal, por possuir uma 

diversidade de bactérias presentes, mas quando há altos níveis no ambiente, desconfia-se da 

potabilidade da água, com uma fonte poluidora próxima, provavelmente de origem fecal. 

Os pontos levantados para inserção no modelo localizados no rio Itajaí d’Oeste 

apresentaram níveis acima do permitido por legislação para estes compostos (>1.000 

UFC/100mL) em todas as análises. Com a modelagem da qualidade da água, foram 

apontados possíveis pontos mais críticos de contaminação e eventual diluição com o aumento 

da vazão. Em todos os rios, em pelo menos metade dos trechos, os coliformes termotolerantes 

continuaram acima do permitido. A vazão de estiagem apresentou maior redução na 

concentração, enquanto a vazão média necessitou um trecho maior para o decaimento dos 

coliformes. 

Não houve alterações significativas entre cenários com a instalação da PCH Passo 

Manso para essa análise. 

Figura 9.117 - Resultados da modelagem de qualidade da água dos coliformes para o rio Itajaí d’Oeste. 
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Figura 9.118 - Resultados da modelagem de qualidade da água dos coliformes para o ribeirão Carneiro. 

 

 

Figura 9.119 - Resultados da modelagem de qualidade da água dos coliformes para o rio Rauen. 
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Figura 9.120 - Resultados da modelagem de qualidade da água dos coliformes para o rio das Pacas. 

 

 

Abaixo estão apresentados os resultados distribuídos espacialmente nos trechos de 

análise. Como demonstrado visualmente, não existem diferenças significativas na 

concentração de coliformes ao longo do rio. Os únicos pontos que apresentam diferença é o 

Rio das Pacas, no final de seu trecho (Q7,10 C1) e no TVR da PCH Passo Manso (QMLT C1) há 

uma diminuição na concentração. 
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Figura 9.121 - Variação espacial dos coliformes termotolerantes para o 
cenário 0 na vazão de estiagem. 

 

Figura 9.122 - Variação espacial dos coliformes termotolerantes para o 
cenário 1 na vazão de estiagem. 
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Figura 9.123 - Variação espacial dos coliformes termotolerantes para o 
cenário 0 na vazão média. 

 

Figura 9.124 - Variação espacial dos coliformes termotolerantes para o 
cenário 1 na vazão média. 
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9.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados do modelo hidráulico, pode-se determinar que a influência da 

instalação da PCH Passo Manso se limitou, no geral, para a região onde será instalado o 

barramento e em seu TVR. Para a vazão de estiagem (Q7,10) houve pouca influência, já que 

não há vazão sendo turbinada pela usina, para que possa garantir-se a vazão ecológica do 

rio. Houve um aumento de 1,44 m no nível para a região onde será localizado o reservatório. 

Na jusante do rio Rauen há um aumento de nível, mas que não passa de 4 cm. 

Para a vazão média (QMLT) além da formação do reservatório há a redução de nível no 

TVR da PCH Passo Manso devido a vazão que agora é parte turbinada, mantendo-se apenas 

a vazão ecológica no rio, além de um aumento na velocidade neste mesmo trecho. O 

reservatório da PCH Passo Manso fica 1,17 m acima do nível d’água comparado ao cenário 0. 

O rio Rauen também é influenciado pela instalação, principalmente nas vazões médias, em 

que há a elevação do nível e aumento da velocidade à jusante, no encontro com o rio Itajaí 

do Oeste, que chega a 9 cm e 1,17 m/s a mais do que no cenário 0. 

Já para o cenário de vazões máximas (QTR5 e QTR100), há pouca alteração do regime 

hidráulico do rio, se limitando à elevação do nível em relação ao cenário atual no local de 

instalação do barramento da PCH Passo Manso. Outros rios tributários do rio Itajaí do Oeste 

sofrem pouca ou nenhuma influência com a instalação da usina para os cenários de vazão. 

A bacia do rio Itajaí do Oeste já apresenta um desequilibro no balanço hídrico, com 

uma porcentagem de retirada e disponibilidade de 57,1% (item 7.3.1.1.3), o que é considerado 

muito crítico de acordo com a classificação da ANA. Apesar de não ser de uso consultivo, as 

usinas tornam parte da vazão indisponível para o uso ao longo do trecho de vazão reduzida, 

o que pode prejudicar produções agrícolas e criações de animais. O cenário atual (C0) já 

possui usinas instaladas na região em série e, consequentemente, TVRs em série no rio. 

Em relação à qualidade da água, conclui-se que a PCH Passo Manso não possui 

capacidade de provocar mudanças significativas entre cenários para nenhum dos trechos 

analisados. Alguns parâmetros não atenderam a legislação (fósforo inorgânico, fósforo total, 

nitrogênio amoniacal e coliformes termotolerantes) e isso se deve às condições atuais do rio 

que, de acordo com análises realizadas em campo, já estão em discordância com a CONAMA 

357/205.  

Contaminações por esgotos domésticos ou dejetos de animais contém grandes 

concentrações de coliformes termotolerantes, um parâmetro que apresentou discordância em 

inúmeros pontos. Agrotóxicos são fonte de nitrogênio e fósforo, e, como a região analisada é 

majoritariamente agrícola, os compostos podem ser carreados do solo para os corpos 
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hídricos, elevando as concentrações normalmente encontradas na água e prejudicando sua 

qualidade. No caso de arrozais, estes já estão em contato com a água e conectados à rede 

de drenagem.  
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10. ANÁLISE AMBIENTAL MULTICRITÉRIO 

10.1. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

O foco da AIBH é a identificação e avaliação de impactos gerais da bacia, cujos efeitos 

extrapolem as cercanias dos empreendimentos projetados, acarretando efeitos indiretos cuja 

magnitude ou localização seja significativa no contexto da bacia hidrográfica. Ela se diferencia 

neste aspecto de estudos de impacto ambiental, que avaliam a viabilidade ambiental individual 

de cada empreendimento. Apesar de existirem impactos que, avaliados no contexto local (nos 

estudos ambientais prévios), sejam de elevada magnitude ou importância, não cabe à AIBH 

analisá-los caso a condição supracitada (efeitos significativos no contexto da bacia) não seja 

satisfeita, sob risco de usurpar os objetivos dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA).  

O ponto principal para a compreensão do papel da AIBH no planejamento ambiental é 

que a AIBH não é concorrente nem substituta dos EIA. Ao passo que os EIA propõem a 

avaliação dos impactos locais, e se utilizam de métodos adequados para cumprir essa tarefa, 

a AIBH propõe ver impactos com abrangência regional. Assim, ainda que a magnitude medida 

de um impacto sobre um determinado ponto seja pequena, caso sua área de abrangência 

seja de significativo tamanho, esse impacto passa a ter relevância para um estudo como a 

AIBH. Da mesma forma, um impacto de pouca magnitude local ou que cause impactos 

desprezíveis com a implantação de somente um empreendimento pode se tornar significativo 

com vários empreendimentos implantados simultaneamente ou no mesmo horizonte temporal, 

se manifestando de forma cumulativa ou sinérgica. Para que a AIBH alcance o objetivo de 

identificar e mensurar esses impactos indiretos, cumulativos e sinérgicos, os métodos e 

técnicas utilizados são diferentes daqueles utilizados no EIA. 

Não é difícil imaginar que em bacias hidrográficas de grande superfície, especialmente 

onde são planejados vários empreendimentos, existam várias interações possíveis entre 

fatores ambientais e uma altíssima quantidade de impactos locais a ser considerados. Para 

que seja possível a avaliação dos efeitos indiretos, cumulativos e sinérgicos foram escolhidos 

indicadores, que atuam como elementos sintéticos de fatores ambientais e impactos 

esperados. Dessa forma, ao invés de se avaliar e somar vários impactos localizados ou 

elencar de forma detalhada o desencadeamento de cada atividade projetada, o processo de 

avaliação de impactos na AIBH se utiliza desses indicadores, cuja alteração, objetiva 

representar o resultado de vários efeitos ocorrentes sobre a área da bacia. Por exemplo, ao 

invés de se pormenorizar os efeitos sobre os vários parâmetros de qualidade da água ao 

longo dos cursos d’água, utiliza-se um indicador de usos afetados pela alteração na qualidade 

das águas. Assim, optou-se no presente trabalho por sintetizar os resultados em indicadores 
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de mais fácil compreensão e sobre os quais podem ser feitas recomendações claras e 

objetivas. 

Da mesma forma como é necessário escolher indicadores que sejam representativos 

dos conflitos atuais ou potenciais na bacia, é também, necessário compreender dois fatos 

distintos, porém igualmente importantes sobre a manifestação dos impactos na bacia: 1) os 

impactos se manifestam de forma distinta em diferentes locais; e 2) diferentes locais possuem 

diferentes sensibilidades à alteração de alguma condição ambiental. Desses dois fatos advém 

a necessidade de realizar os seguintes esforços no sentido de mensurar corretamente os 

indicadores ambientais: 

• Realizar a compartimentação da bacia em subáreas de análise, no processo 

denominado Avaliação Ambiental Distribuída (AAD); e 

• Mensurar a sensibilidade de cada subárea às alterações nos indicadores ambientais, 

no processo chamado de Mapeamento de Sensibilidade Ambiental. 

A Avaliação Ambiental Distribuída e o Mapeamento de Sensibilidade Ambiental são 

processos complementares, e cada um constitui mais uma etapa em direção aos resultados 

da Análise Multicritério. 

A AAD é necessária pois a bacia do rio Itajaí do Oeste, ainda que possua certas 

características homogêneas que permitam sua identificação como uma unidade hidrográfica, 

possui dentro de si distintas áreas, com características e comportamentos diferentes quando 

submetidas às alterações estudadas no presente estudo – especificamente, a instalação de 

aproveitamentos hidrelétricos. Resumidamente isso equivale a dizer que o mesmo 

empreendimento em diferentes locais causará diferentes efeitos, e, portanto, o método de 

prognóstico da AIBH deve refletir essa situação. 

O mapeamento de sensibilidade ambiental, por sua vez, objetiva refletir o quanto cada 

uma das subáreas é sensível a alterações nas características ambientais. Sensibilidade, 

nesse contexto, é entendida como o quão suscetível ou vulnerável à mudança em 

determinados fatores ambientais é cada subárea. Como citado anteriormente, alterações 

similares em natureza e escala podem gerar resultados significativamente diferentes. 

Portanto, o mapeamento de sensibilidade ambiental mostra o quão suscetível é cada subárea 

a alterações nas características ambientais.  

Uma vez definidos indicadores, subáreas e sensibilidade ambiental de cada subárea, 

tem-se como resultado um retrato da bacia em seu estágio atual. Uma vez que um dos 

objetivos da AIBH é auxiliar no planejamento ambiental da bacia, portanto, é necessário 

adicionar mais um elemento na análise multicritério: os cenários. Os cenários são visões de 
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desenvolvimento futuro da bacia, baseados em premissas factíveis, em conformidade com a 

legislação vigente e as potencialidades da bacia. Uma vez construídos os cenários 

prospectivos, pode-se comparar o cenário atual com os cenários futuros de forma a indicar as 

alterações ambientais esperadas em cada um desses cenários, bem como realizar 

recomendações baseadas nesses resultados.  

 

10.2. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DISTRIBUIDA 

A avaliação ambiental distribuída é um método de análise de classificação distribuída 

da sensibilidade de uma grande bacia. É uma forma de caracterizar a variabilidade de 

características físicas, bióticas e socioeconômicas de uma mesma bacia.  

No caso da AIBH do rio Itajaí do Oeste, pela própria escala da bacia, não se considerou 

necessário separar as etapas de Avaliação Ambiental Distribuída e Avaliação Ambiental 

Integrada, como ocorre nas AAI de grandes bacias (ex: Uruguai, Teles Pires, Tocantins), que 

possuem áreas de ao menos uma ordem de magnitude superior à do rio Itajaí do Oeste. Da 

mesma forma, o porte dos empreendimentos avaliados em grandes bacias é 

consideravelmente maior, com diferentes impactos, diferentes regimes de operação 

(reservatórios de acumulação) e inclusive diferentes procedimentos administrativos para seu 

licenciamento e concessão. Caso aplicada a avaliação distribuída para uma bacia desta 

escala, se encontraria um comportamento homogêneo e um mesmo valor de sensibilidade 

para a bacia como um todo, como já visto para outras AIBH. 

Uma vez que tanto o porte da bacia quanto o porte dos empreendimentos propostos é 

muito diferente – menor, de fato – que nos estudos para os quais os métodos de Avaliação 

Ambiental Integrada foram desenvolvidos, resulta que não há justificativa técnica para a 

aplicação dos mesmos métodos no presente estudo. Apesar dessa particularidade, optou-se 

também por não se tratar a bacia como uma unidade homogênea. Assim, a bacia foi dividida 

em 8 Unidades de Análise (ou subáreas), cada uma correspondente à bacia incremental entre 

aproveitamentos no mesmo curso d’água (no caso do rio Itajaí do Oeste, ou entre exultórios 

dos rios que possuem aproveitamentos hidrelétricos. A escolha pelo uso de bacias 

incrementais se dá pelo fato que as bacias representam superfícies definidas que possuem 

uma separação física, onde o sentido de propagação dos fenômenos ambientais nos 

ecossistemas aquáticos é conhecido, e essencialmente representam as áreas onde as 

alterações dos aproveitamentos serão sentidas. 

10.3. CENÁRIOS 
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Para que a AIBH possa cumprir alguma utilidade no planejamento ambiental, é 

necessário que o estudo vá além da compilação das condições ambientais da bacia, e se 

debruce sobre possíveis condições futuras resultantes das ações tomadas no horizonte de 

curto prazo. No caso específico da AIBH, como o foco do estudo são os aproveitamentos 

hidrelétricos que podem ser implantados na bacia, os cenários devem representar alternativas 

de divisão de quedas, considerando tanto a inserção de cada aproveitamento hidrelétrico no 

contexto da bacia quanto suas particularidades. Além disso, os cenários devem ser possíveis 

e prováveis. Portanto, para o presente estudo, a definição dos cenários usa alguns critérios 

simples: 

• Devem existir dados suficientes a respeito do aproveitamento para que ele 

possa ser avaliado pelos mesmos critérios que os demais aproveitamentos. Na 

prática, isso significa que projetos que não tenham sido aprovados pela ANEEL 

não serão considerados. 

• Usinas em operação serão presentes em todos os cenários, uma vez que é 

altamente improvável que sejam desativadas. 

• Aproveitamentos cuja implantação esteja autorizada pelo poder concedente 

são considerados como de implantação certa, uma vez que a probabilidade 

que não sejam implantados é baixa. 

Com base nos dados disponíveis e nos critérios acima, os seguintes cenários foram 

considerados na análise: 

• Cenário 0: CGH Rio Verde, PCH Rudolf, CGH Bruno Heidrich Neto, CGH Curt 

Lindner e CGH Rio das Pacas 

• Cenário 1: Todos do Cenário 0 e PCH Passo Manso 

 

10.4. PESOS 

Os pesos são o valor quantificado da importância que cada indicador de impacto 

possui no contexto da bacia. Um peso maior não é igual a um maior impacto, significa somente 

que para determinada área de estudo, este impacto tem maior importância.  

Para a definição destes pesos, é possível utilizar diversas metodologias. Neste estudo 

se definiu pesos diferentes para cada unidade amostral baseado nos resultados de 

sensibilidade. A utilização da sensibilidade como peso para um impacto remove a 

subjetividade da definição da importância em relação ao outro, definindo então como impacto 

mais importante aquele que tem maior probabilidade de causar consequências danosas (área 
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com maior sensibilidade). Afinal uma mesma ação (implantação de empreendimentos 

hidrelétricos) pode causar consequências diferentes em regiões diferentes com importâncias 

diferentes. 

 

10.5. SENSIBILIDADE AMBIENTAL 

A sensibilidade ambiental é o valor representativo da susceptibilidade de um 

determinado ambiente a impactos ambientais. Portanto, ela tem a ver com a característica 

que já existe no local, e é diretamente relacionada com os indicadores de impacto. 

Para cada tipo de impacto, há uma sensibilidade diferente, visto que uma característica 

da região pode a deixar mais sensível a determinado impacto e menos sensível a outro. Por 

exemplo, uma região em que possui margens do rio bastante conservadas em oposição à 

uma região com faixas ao longo do rio bastante antropizadas. A primeira é mais sensível à 

degradação ambiental com a supressão, e a outra é mais sensível a problemas de cheias. Ela 

é tanto um resultado por si só, representando o grau de vulnerabilidade da bacia, como um 

dado de entrada para a análise de impacto, visto que o impacto de um determinado local 

depende do quão sensível este local é a determinado aspecto. 

As sensibilidades analisadas para a bacia são: 

• Cheias 

• Minifúndios 

• Disponibilidade hídrica 

• Qualidade da água 

 

10.6. INDICADORES DE SENSIBILIDADE 

Os indicadores de sensibilidade foram selecionados de forma relacionada a 

identificação dos principais conflitos e impactos da bacia. 

10.6.1. Cheias 

A sensibilidade para ocorrência de cheias está associada ao fato de o rio Itajaí do 

Oeste possuir, em diversos trechos ao longo de seu curso, intensa ocupação humana às suas 

margens, de modo a caracterizar, em alguns casos, extensas manchas urbanas. Além dessas 

áreas de urbanização, a ocupação em área rural também é recorrente, e incide em 

praticamente toda a sua extensão.  
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Visto que as cheias, ou o extravasamento da água pela calha natural do rio, é um 

fenômeno natural, se torna um problema de caráter social à medida que esse 

transbordamento natural do rio atinge a ocupação humana às suas margens, acarretando a 

inundação de propriedades, moradias e áreas públicas, o que pode causar grandes prejuízos 

socioeconômicos. Assim, quanto maior a ocupação perto do rio, maior a possibilidade de as 

águas alcançarem locais que não chegaria naturalmente, como as áreas antropizadas. A 

sensibilidade para eventos extremos, nesse caso especificamente, as cheias, portanto, é a 

presença de ocupações humanas nas regiões lindeiras. 

Para a estimativa da ocupação humana em área urbana, foi utilizado o mapa de uso e 

cobertura do solo do Mapbiomas, extraindo-se somente as manchas urbanas; e nas áreas 

rurais, foi utilizado como base, dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR). A partir disso, foi 

definido um buffer de 200 m para cada lado do rio, a fim de realizar um cálculo do percentual 

de ocupações humanas (área ocupada/área total) em cada unidade amostral. Para a 

obtenção do índice de sensibilidade final foram atribuídas o grau de ponderação a cada uma 

das variáveis e em seguida forma somados os índices obtidos em área urbana e rural. Neste 

caso, foi aplicado um peso maior às áreas urbanas, de modo que, nesses locais os prejuízos 

associados a esses eventos são potencialmente maiores do que nas áreas rurais.  

Tabela 10.1 – Critério de classificação e peso – % de ocupação humana nas regiões lindeiras. 

Classificação Peso 

0 0,0 

>0 a 10 0,1 

>10 a 20 0,2 

>20 a 30 0,3 

>30 a 40 0,4 

>40 a 50 0,5 

>50 a 60 0,6 

>60 a 70 0,7 

>70 a 80 0,8 

>80 a 90 0,9 

>90 a 100 1,0 

 

 



       
 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 664 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 664  

Tabela 10.2 - Sensibilidade associada à cheias, por subárea. 

Subárea 
% área rural ocupada 
(grau de ponderação 

= 0,2) 

% área urbana 
ocupada (grau de 
ponderação = 0,8) 

Sensibilidade 

1 80,3 0,0 0,18 

2 93,0 0,3 0,28 

3 90,3 0,6 0,28 

4 56,3 0,0 0,12 

5 100 0,0 0,20 

6 58,9 0,0 0,12 

7 36,6 0,0 0,08 

8 27,4 23,5 0,22 

 

10.6.2. Minifúndios 

Esta sensibilidade é associada ao conflito da formação de reservatórios com 

aspectos fundiários e potenciais desapropriações causadas por este tipo de 

empreendimento. Uma região é mais sensível a este tipo de impacto se houver maior 

presença de minifúndios na unidade amostral. A normalização dos dados foi feita com 

o cálculo percentual de minifúndios - propriedades com menos de 1 módulo fiscal, o 

qual em tese, corresponde à área mínima necessária para a subsistência de uma 

família. Assim, foi levantado o número de minifúndios em cada subárea da bacia do 

rio Itajaí do Oeste, e dividida pelo total de propriedades existentes em cada uma delas, 

de forma a se obter um valor percentual. O valor encontrado representa o índice de 

sensibilidade em cada unidade amostral.  

Para a obtenção dos limites das propriedades e respectivas áreas foi utilizado 

como base o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e os dados de projeto dos 

empreendimentos. 
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Tabela 10.3 – Critério de classificação e peso – % de Minifúndios. 

Classificação Peso 

0 0,0 

> 0 a 10 0,1 

>10 a 20 0,2 

>20 a 30 0,3 

>30 a 40 0,4 

>40 a 50 0,5 

>50 a 60 0,6 

>60 a 70 0,7 

>70 a 80 0,8 

>80 a 90 0,9 

>90 a 100 1,0 

 

Tabela 10.4- Sensibilidade associada aos Minifúndios, por subárea. 

Subárea Minifúndios Sensibilidade 

1 43,9% 0,50 

2 62,8% 0,70 

3 60,6% 0,70 

4 30,2% 0,40 

5 16,7% 0,20 

6 20,0% 0,20 

7 58,8% 0,60 

8 69,3% 0,70 

 

 

10.6.3. Disponibilidade Hídrica 

No contexto do meio socioeconômico a sensibilidade associada a disponibilidade 

hídrica foi avaliada em função da existência, no rio Itajaí do Oeste, de captações e por 

finalidade, uma vez que a instalação de empreendimentos hidrelétricos pode acarretar 

alteração da vazão reduzindo-a em trechos determinados. Dessa forma a sensibilidade 

ambiental foi determinada da seguinte forma; onde há captação para abastecimento público 

o índice é igual a 0,7, para outros usos a sensibilidade é 0,3. Havendo mais de um tipo de 

captação de água, os índices são somados. Assim, no caso de ocorrer uma unidade amostral 

com captação para abastecimento e outra para outro tipo de uso, o índice final fica em 1 (0,7 

abastecimento + 0,3 outro uso). No caso de ocorrer duas ou mais captações para outros usos, 

os índices se somam. Contudo o índice máximo possível não ultrapassa o valor de 1. A base 

de dados utilizada para a presente análise tem como fonte o shapefile de captações (Cadastro 

de Usuários de Recursos Hídricos) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
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Sustentável – SDE. Vale destacar que somente foram consideradas os cadastros de 

captações com parecer do tipo “aprovado”. 

Tabela 10.5 – Critério de classificação e peso – Presença de captações e tipo de uso. 

Classificação 
Peso 

Presença de captações Tipo de uso 

Não - 0 

Sim 
Outros usos (industrial, criação 

animal, irrigação e outros) 
0,3 

Sim Abastecimento público 0,7 

Sim 
Abastecimento público + outros 

usos 
1,0 

 

Tabela 10.6 – Sensibilidade associada a Disponibilidade hídrica, por subárea. 

Subárea Captações Sensibilidade 

1 sem captações aprovadas 0,00 

2 outros usos 0,30 

3 sem captações aprovadas 0,00 

4 sem captações aprovadas 0,00 

5 sem captações aprovadas 0,00 

6 sem captações aprovadas 0,00 

7 sem captações aprovadas 0,00 

8 
abastecimento público + 

irrigação, industrial, criação 
animal 

1,00 

  

10.6.4. Qualidade da Água 

Os índices obtidos nas análises de qualidade da água são importantes indicadores da 

sensibilidade associada a esse aspecto. O critério de análise selecionado foi a alteração dos 

parâmetros físico-químicos da água, nesse caso foi considerada a concentração acima/abaixo 

do limite legal do Fósforo total na água. Foi o parâmetro que apresentou em maior número de 

vezes, registros superiores aos limites determinados por lei, ao longo das análises de 

qualidade da água realizadas nos programas de monitoramento dos empreendimentos 

considerados no presente estudo.  Vale destacar que o fósforo é um nutriente proveniente 

tanto da produção agrícola, quanto de áreas urbanas e industriais, pode ser transportado via 

escoamento superficial para o curso d’água de forma a enriquecer o meio, e, 

consequentemente favorece o crescimento excessivo de plantas aquáticas. 

Este tipo de análise é importante visto que alterações em diferentes parâmetros podem 

causar impactos diferentes para o rio. Uma diminuição no oxigênio dissolvido pode interferir 

na ictiofauna, enquanto coliformes, nitrogênio, fósforo, entre outros, são indicadores 

primordiais para a captação da água do rio para consumo humano.  
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O impacto de um reservatório e um trecho de vazão reduzida na qualidade da água de 

um rio é diminuto quando se tem cargas pequenas de poluentes e aumenta à medida em que 

um rio é mais poluído. Eles promovem alteração na capacidade de depuração dos 

componentes e a criação de um tempo de permanência do rio dentro do reservatório 

aumentando a probabilidade de criação de algas, e ocorrência de eutrofização, caso se 

tenham as condições propícias para isso (presença de nutrientes fósforo e nitrogênio). 

Dessa forma, a sensibilidade foi calculada considerando o pior resultado encontrado 

desse parâmetro nas análises de qualidade da água realizadas nas campanhas ao longo de 

2021 nos respectivos programas de monitoramento, exceto na subárea 3 e 8, onde foram 

utilizados dados do Programa Qualiágua, desenvolvido pela Diretoria de Recursos Hídricos e 

Saneamento (DRHS/Sema) e disponibilizado ao público através do Painel Qualiágua SC. Na 

unidade amostral 7 não houve registro de pontos de análise da água.  

Para tanto considerou-se que, quando o fósforo total apresentou valores em 

desconformidade com a legislação vigente foi atribuído o valor máximo, ou seja, igual a 1. E 

no caso de estar abaixo do valor de referência, foi atribuído o valor 0.  

Tabela 10.7 – Critério de classificação e peso – Violação dos limites legais. 

Classificação Peso 

Não 0,0 

Sim 1,0 

 

Tabela 10.8 – Sensibilidade associada a Qualidade da Água, por subárea. 

Subárea Sensibilidade 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0  

4 1,0 

5 1,0 

6 0,0 

7 - 

8 0,0  

 

 

10.7. INDICADORES DE IMPACTO 

10.7.1. Minifúndios afetados 

Minifúndios são propriedades com menos de 1 módulo fiscal (MF), o qual em 

tese corresponde à área mínima necessária para a subsistência de uma família. Com 
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base em dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), foram calculadas quantas 

propriedades desse tipo serão impactos pelos aproveitamentos hidrelétricos, 

passando a possuir área inferior a um módulo fiscal, em teoria inviabilizando a 

subsistência de uma família. Esta interferência é causada pela formação de 

reservatórios, dos locais destinados às estruturas e à APP do empreendimento, que 

acabam ocupando a área destas propriedades. 

O impacto foi medido pelo número de propriedades que foram afetadas e 

ficaram com menos de 1 módulo fiscal. Considerou-se que se isto ocorreu para uma 

unidade amostral, mesmo que com somente uma propriedade, o impacto é igual a 1. 

Se não ocorreu então o impacto é 0. 

 

Tabela 10.9 – Critério de classificação e peso – Propriedade com menos de 1 MF afetada. 

Classificação Peso 

Não 0,0 

Sim  1,0 

 

Tabela 10.10 – Impacto associado a Minifúndios afetados, por subárea. 

Subárea C0 C1 

1 1,00 1,00 

2 1,00 1,00 

3 0,00 1,00 

4 1,00 1,00 

5 0,00 0,00 

6 1,00 1,00 

7 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 

 

 

10.7.2. Elevação no nível do rio 

Conforme mencionado anteriormente, as cheias são um problema 

socioeconômico, ou seja, o aumento de nível causado pelo barramento somente trará 

transtornos sociais caso haja população residente nas áreas marginais. Nesse 

sentido, para o cálculo do impacto foram considerados dois parâmetros, o aumento 

do nível - de acordo com os resultados da modelagem hidráulica, e a extensão do 

reservatório. Tendo em vista que o impacto somente ocorre havendo acréscimo de 

nível, caso essa condição não ocorra, o impacto resultante é nulo. Caso contrário, o 
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impacto foi calculado levando-se em conta os dois parâmetros mencionados; aumento 

de nível e extensão do reservatório, ambos com peso igual a 0,5 cada.  

A normalização do número obtido para os respectivos critérios de avaliação foi 

realizada tendo como referência o maior valor encontrado entre todas as unidades 

amostrais. Ou seja, o maior deles é considerado 1, com impacto máximo. Os valores 

intermediários são proporcionais a este. Vale ressaltar que a análise foi feita para a 

vazão de cheia de tempo de retorno de 5 anos, mais recorrente que a de 100 anos. 

Os impactos das barragens no aumento de nível também são maiores quanto menor 

a vazão, se configurando em uma análise conservadora. 

Tabela 10.11 – Critério de classificação e peso – Aumento do nível e Extensão do reservatório. 

Critério Classificação Peso Grau de Ponderação 

Aumento do nível (m) 

0 0,0 

0,5 

>0 a 0,12 0,1 

>0,12 a 0,23 0,2 

>0,23 a 0,35 0,3 

>0,35 a 0,46 0,4 

>0,46 a 0,58 0,5 

>0,58 a 0,69 0,6 

>0,69 a 0,81 0,7 

>0,81 a 0,92 0,8 

>0,92 a 1,04 0,9 

>1,04 a 1,15 1,0 

Extensão do 
reservatório (km) 

0 0,0 

0,5 

>0,00 a 0,22 0,1 

>0,22 a 0,44 0,2 

>0,44 a 0,66 0,3 

>0,66 a 0,88 0,4 

>0,88 a 1,10 0,5 

>1,10 a 1,32 0,6 

>1,32 a 1,54 0,7 

>1,54 a 1,76 0,8 

>1,76 a 1,98 0,9 

>1,98 1,0 
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Tabela 10.12 – Impacto associado a elevação do nível do rio, por subárea. 

Subárea C0 C1 

1 0,79 0,79 

2 0,49 0,49 

3 0,00 0,46 

4 0,51 0,51 

5 0,39 0,39 

6 0,22 0,22 

7 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 

 

 

10.7.3. Alteração da disponibilidade hídrica superficial  

O indicador de alteração da disponibilidade hídrica foi quantificado com base 

em dois critérios, são eles: a extensão dos TVRs e a redução da vazão. Destaca-se 

que a presença de TVR caracteriza-se como um importante conflito, de modo que, 

reduz a disponibilidade de água na sua extensão. Assim, foi calculada, para cada 

trecho de rio das sub-bacias, a extensão do TVR (quando existente). A normalização 

desse valor foi realizada com base no maior TVR encontrado, ou seja, ao TVR mais 

extenso foi atribuída a pontuação máxima, igual a 1, e os demais valores 

intermediários, proporcionalmente de acordo com este. O índice de impacto da 

redução de vazão nos TVRs foi obtido através da relação entre a vazão mínima 

(Q7,10) e a vazão média de longo termo (Qmlt), como mostra a fórmula a seguir: 

𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑧ã𝑜(%) = 1 − (
𝑣𝑎𝑧ã𝑜𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎

𝑣𝑎𝑧ã𝑜𝑞𝑚𝑙𝑡
) 
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Tabela 10.13 – Critério de classificação e peso – Extensão do TVR e Redução da vazão. 

Critério Classificação Peso Grau de Ponderação 

Extensão do TVR (km) 

0 0,0 

0,7 

>0,0 a 0,45 0,1 

>0,45 a 0,90 0,2 

>0,90 a 1,35 0,3 

>1,35 a 1,80 0,4 

>1,80 a 2,25 0,5 

>2,25 a 2,70 0,6 

>2,70 a 3,15 0,7 

>3,15 a 3,60 0,8 

>3,60 a 4,05 0,9 

>4,05 1,0 

Redução da vazão (%) 

0 0,0 

0,3 

> 0 a 10 0,1 

>10 a 20 0,2 

>20 a 30 0,3 

>30 a 40 0,4 

>40 a 50 0,5 

>50 a 60 0,6 

>60 a 70 0,7 

>70 a 80 0,8 

>80 a 90 0,9 

>90 a 100 1,0 

 

Tabela 10.14 – Impacto associado a elevação do nível do rio, por subárea. 

Subárea C0 C1 

1 0,16 0,16 

2 0,70 0,70 

3 0,00 0,63 

4 0,09 0,09 

5 0,34 0,34 

6 0,12 0,12 

7 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 

 

 

10.7.4. Alteração da qualidade da água 

A alteração da qualidade da água é um importante indicador de impacto. A 

incorporação deste critério corresponde ao potencial de cada empreendimento em 

alterar negativamente a qualidade da água. A criação de reservatórios e TVRs, 



       
 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 672 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 672  

modificam as condições hidráulicas do rio (velocidade, nível e vazão), alterando a 

capacidade de depuração deste corpo hídrico, às vezes para melhor, às vezes para 

pior.  

A diminuição da velocidade da água acarreta uma menor oxigenação. Já a 

redução da vazão altera a depuração dos nutrientes e a elevação de nível no 

reservatório, assim, o acúmulo de água por um período maior de tempo pode provocar 

o crescimento de algas. Em contrapartida, a diminuição da velocidade no reservatório 

pode causar um aumento da sedimentação dos constituintes, reduzindo suas cargas 

no rio. Portanto, tanto o TVR quanto reservatório podem vir a impactar a qualidade da 

água do rio. Para o cálculo desse impacto foram utilizados como critérios a 

porcentagem do trecho de rio dentro da unidade amostral impactada por reservatório 

e trecho de vazão reduzida. A fórmula empregada foi a seguinte: 

 

%𝑑𝑒𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑑𝑜𝑟𝑖𝑜𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 =
𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑑𝑜𝑟𝑖𝑜𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑒𝑇𝑉𝑅

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜𝑑𝑜𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑑𝑜𝑟𝑖𝑜𝑛𝑎𝑠𝑢𝑏á𝑟𝑒𝑎
 

 

Tabela 10.15 – Critério de classificação e peso – % de trecho do rio impactado.  

Classificação Peso 

0 0,0 

> 0 a 10 0,1 

>10 a 20 0,2 

>20 a 30 0,3 

>30 a 40 0,4 

>40 a 50 0,5 

>50 a 60 0,6 

>60 a 70 0,7 

>70 a 80 0,8 

>80 a 90 0,9 

>90 a 100 1,0 
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Tabela 10.16 – Impacto associado a alteração da qualidade da água, por subárea. 

Subárea C0 C1 

1 0,10 0,10 

2 0,40 0,40 

3 0,00 1,00 

4 0,10 0,10 

5 1,00 1,00 

6 0,30 0,30 

7 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 

 

10.8. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os quatro temas escolhidos para o mapeamento de sensibilidade se relacionam com 

os indicadores ambientais, no sentido que cada tema do mapeamento de sensibilidade 

representa o quanto cada Unidade de Análise é sensível a alterações, e, portanto, serve como 

peso para os indicadores na análise multicritério. O quadro abaixo apresenta resumidamente 

a relação entre cada um desses temas e seus respectivos critérios de avaliação na presente 

análise. 

Tabela 10.17 – Resumo dos indicadores de sensibilidade e impacto e os respectivos critérios de 
análise 

Indicador de 
sensibilidade 

Critério de análise Indicador de impacto Critério de análise 

Cheias 
% de área ocupada 

(urbana e rural) 
Elevação do nível do 

rio 

Aumento do nível e 
extensão do 
reservatório 

Minifúndios 
% de minifúndios 

existentes 
Minifúndios afetados 

Propriedade com 
menos de 1 módulo 

fiscal atingido 

Disponibilidade hídrica 
Presença de captação 

e tipo de uso 
Alteração da 

disponibilidade hídrica 
Redução da vazão e 

extensão do TVR  

Qualidade da água 
Violação dos limites 

legais  
Alteração dos 
parâmetros 

% do trecho do rio 
impactado por 

TVR/reservatório 

 

A partir disto foram gerados resultados de cada indicador de sensibilidade e de impacto 

para as unidades de análise, e também os resultados gerais, com o impacto e sensibilidade 

totais para cada cenário, configurando então uma análise multicritério.  

Os valores obtidos variam numa escala de magnitude de impacto entre 0 (zero) e 1 

(um), sendo o primeiro referente a ausência de alteração, e igual a 1 (um) atribuído ao máximo 

grau de alteração. Para a classificação de magnitude dos índices de impacto, foi atribuída a 

seguinte classificação: 



       
 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 674 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 674  

• Alta: 1,00 a 0,80 

• Moderadamente alta: 0,80 a 0,60 

• Média: 0,60 a 0,40 

• Moderadamente baixa:0,40 a 0,20 

• Baixa:0,20 a 0,00 

O mapeamento de sensibilidade, apresentados a seguir, ilustra e sintetiza alguns 

aspectos abordados na caracterização ambiental. Os mapas com as sensibilidades 

analisadas são apresentados nas páginas 675, 676, 677 e 678.  

Conforme detalhado anteriormente, o resultado da análise de sensibilidades da bacia 

hidrográfica do rio Itajaí do Oeste expõe o quanto cada unidade amostral, nas condições 

atuais, é sensível, dentro de cada tema analisado e de modo global, às alterações potenciais 

decorrentes da instalação dos empreendimentos. Sendo assim, os resultados dessa análise 

mostram que os aspectos que contribuem com os maiores índices, de maneira geral, estão 

associados à qualidade da água, especialmente nas unidades amostrais 4 (CGH Bruno 

Heidrich Neto) e 5 (CGH Curt Lindner); e à disponibilidade hídrica, na subárea 8. No primeiro 

caso, o fato decorre do registro de valores de fósforo total, presente nas amostras de água 

analisadas, em desconformidade com a legislação. Já em relação a disponibilidade hídrica 

superficial, o levantamento mostra que nessa porção do rio Itajaí do Oeste (subárea 8) estão 

presentes captações de água para diferentes usos, entre eles o abastecimento público. 

Quanto à sensibilidade associada a presença de minifúndios, observa-se que todas as 

unidades amostrais possuem em sua área propriedades desse tipo, sobretudo nas subáreas 

2 (PCH Rudolf), 3 (PCH Passo Manso) e 8, que são as mais sensíveis nesse aspecto. Esse 

mesmo padrão de distribuição pode ser verificado com relação a sensibilidade às cheias, 

porém em menores índices, variando entre o valor mínimo de 0,08 e máximo de 0,28.  
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Os temas do mapeamento de sensibilidade foram combinados em um único mapa, 

resultando numa síntese da sensibilidade ambiental das unidades de análise aos temas 

avaliados. Sendo assim, observa-se que a unidade amostral com maior sensibilidade geral 

(índice igual a 0,64) é a 8, localizada na porção mais a jusante do rio Itajaí do Oeste. Nesse 

local, o principal aspecto de susceptibilidade está relacionado ao conflito da disponibilidade 

hídrica e a presença de minifúndios. Em seguida as subáreas 4 (CGH Bruno Heidrich Neto) e 

5 (CGH Curt Lindner), registraram índice igual a 0,38 e 0,35, respectivamente. Nessas áreas 

as maiores sensibilidades foram relacionadas à qualidade da água e aos minifúndios.  

O resultado da presente análise mostra ainda que a subárea com menor sensibilidade 

é a referente a CGH Rio das Pacas (unidade amostral 6), com índice síntese abaixo de 0,1. 

Excetuando-se essa unidade amostral e considerando somente o trecho de ocorrência dos 

aproveitamentos hidrelétricos (porção setentrional da bacia), verifica-se que o trecho médio 

dessa porção, de modo geral, é onde estão os maiores índices, que ficam em torno de 0,3, 

caracterizando-se como sendo a área mais sensível. O resultado é apresentado no mapa da 

página 680.  
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A partir dos resultados obtidos de sensibilidade ambiental, foram calculados os 

indicadores de alteração, cuja pontuação foi ponderada usando a sensibilidade 

correspondente a cada indicador e combinada por meio de análise multicritério. Ou seja, 

nessa etapa, levando-se em conta a sensibilidade de cada unidade amostral, são 

considerados também os impactos potenciais decorrentes da instalação dos 

empreendimentos hidrelétricos. O cenário inicial (zero) serve como cenário de referência para 

os futuros e, conforme detalhado anteriormente, contempla somente os empreendimentos 

atualmente existentes na bacia hidrográfica. São eles: CGH Rio Verde (sub-bacia 1), PCH 

Rudolf (sub-bacia 2), CGH Bruno Heidrich Neto (sub-bacia 4), CGH Curt Lindner (sub-bacia 

5) e CGH Rio das Pacas (sub-bacia 6). As unidades amostrais 7 e 8 não possuem 

aproveitamentos hidrelétricos dentro de sua área e, portanto, não há impactos previstos.  

Os resultados do Cenário 0 apontam para poucas alterações significativas, sendo o 

maior impacto nas Unidades Amostrais 5 e 2, com índices de impacto superando 0,2 (0,27 e 

0,26, respectivamente). Tais resultados são consequência da combinação da sensibilidade 

ambiental com as interferências associadas aos aproveitamentos hidrelétricos. A subárea 5 

(CGH Curt Lindner) tem maior contribuição na pontuação o componente de impacto 

relacionado a qualidade da água, visto que o trecho de rio impactado nessa sub-bacia perfaz 

sua totalidade, resultando em alteração máxima, ou igual a 1 (um). No caso da subárea 2 

(PCH Rudolf), o conflito relacionado aos minifúndios afetados foi o que registrou grau de 

interferência máximo. As demais unidades amostrais registraram poucas alterações 

significativas, com menores índices, sendo igual a 0,16 na UA 1 (CGH Rio Verde), 0,14 na UA 

4 (CGH Bruno Heidrich Neto) e 0,06 na UA 6 (CGH Rio das Pacas).  

Os resultados para o cenário 0 (atual) encontram-se na Tabela 10.18 e no mapa da 

página 682. 

Tabela 10.18 - Resultados da análise multicritério - Cenário 0 

Subárea Aproveitamento C0 

1 CGH Rio Verde 0,16 

2 PCH Rudolf 0,26 

3 PCH Passo Manso 0,00 

4 CGH Bruno Heidrich Neto 0,14 

5 CGH Curt Lindner 0,27 

6 CGH Rio das Pacas 0,06 

7 Barragem Oeste 0,00 

8 Foz do rio Itajaí do Oeste 0,00 

 

  



Aproveitamentos hidrelétricos
Barragem Oeste 
Rio Itajai do Oeste 
Rios afluentes 
Bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste
Bacias incrementais
Limites municipais

Legenda

Escala 1:400000
Projeção Universal Transversa de Mercator

Datum SIRGAS 2000 - Zona 22S

RIO ITAJAÍ DO OESTE
AVALIAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA

Análise Multicritério
- Cenário 0

Rio
 It

aj
aí

-A
çu

Fonte de dados: Bacia Hidrográfica (EPAGRI);
Hidrografia (ANA); Limite Municipal (IBGE)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Impacto



       
 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 683 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 683  

O cenário 1 considera todos os empreendimentos inventariados (vide abaixo); ou seja, 

os empreendimentos do cenário 0 com a inclusão da PCH Passo Manso. A análise aponta 

que a alteração promovida pela PCH Passo Manso (sub-bacia 3) foi de magnitude 

moderadamente baixa, com índice resultante igual a 0,21. Dessa forma, considerando 

somente o trecho do rio Itajaí do Oeste onde estão inseridos os empreendimentos, verifica-se 

que a porção centro-norte é aquele com maiores índices, que variam entre 0,21 e 0,27, sendo 

consideradas também de moderadamente baixa magnitude de impacto. Os valores 

registrados nos demais empreendimentos abordados previamente, não apresentaram 

alterações, ou seja, não há interferências provocadas ou potencializadas pela implantação da 

PCH Passo Manso neste cenário. 

Os resultados para o cenário 1 encontram-se na Tabela 10.19 e no mapa da página 

684. 

Tabela 10.19 - Resultados da análise multicritério - Cenário 1 

Subárea Aproveitamento C1 

1 CGH Rio Verde 0,16 

2 PCH Rudolf 0,26 

3 PCH Passo Manso 0,21 

4 CGH Bruno Heidrich Neto 0,14 

5 CGH Curt Lindner 0,27 

6 CGH Rio das Pacas 0,06 

7 Barragem Oeste 0,00 

8 Foz do rio Itajaí do Oeste 0,00 
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Analisando as alterações resultantes da diferença entre o cenário 1 e 0, nota-se que 

as interferências ocasionadas pela implantação da PCH Passo Manso (UA 3) ocorrem no 

trecho médio-superior da bacia e são classificadas como de moderadamente baixa 

magnitude. Não há alterações nas demais subáreas, pois todas as usinas nesses trechos já 

se encontram em operação, portanto não há incremento nos índices entre os cenários 0 e 1. 

Os resultados para a diferença entre o cenário 1 e 0 encontram-se na Tabela 10.20 e 

no mapa da página 686. 

Tabela 10.20 - Resultados da análise multicritério – Diferença entre o Cenário 1 e 0 

Subárea Aproveitamento C1 - C0 

1 CGH Rio Verde 0,00 

2 PCH Rudolf 0,00 

3 PCH Passo Manso 0,21 

4 CGH Bruno Heidrich Neto 0,00 

5 CGH Curt Lindner 0,00 

6 CGH Rio das Pacas 0,00 

7 Barragem Oeste 0,00 

8 Foz do rio Itajaí do Oeste 0,00 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Bacia Hidrográfica do rio Itajaí do Oeste se localiza na região central do estado de 

Santa Catarina, no alto vale do Itajaí, onde os principais municípios são Taió e Rio do Sul. O 

rio Itajaí do Oeste nasce no município de Rio do Campo, a uma altitude de 1300 metros, e 

percorre cerca de 144 km até se juntar ao rio Itajaí do Sul formando o rio Itajaí-Açu, no 

município de Rio do Sul. 

A bacia do rio Itajaí do Oeste conta com 18 aproveitamentos hidrelétricos em operação, 

representando uma potência instalada de aproximadamente 27.614,60 kW. No rio Itajaí do 

Oeste estão contidos três aproveitamentos hidrelétricos, a PCH Rudolf, com potência de 9,65 

MW, e a CGH Rio Verde com 3 MW de potência, ambos se encontram em operação, além da 

PCH Passo manso que está em processo de LAI, ela conta com uma potência de 5,30 MW. 

Cabe salientar que o presente estudo foi solicitado por um despacho judicial (nº 

000547-06.2008.8.24/0070/SC), o qual se refere aos empreendimentos da Heidrich Geração 

Elétrica Ltda. Portando, tais empreendimentos foram avaliados mais detalhadamente no 

decorrer desse relatório. Os demais empreendimentos da Heidrich avaliados são a CGH 

Bruno Heidrich Neto com potência de 2,54 MW, a CGH Curt Lindner com 2 MW de potência, 

e a CGH Pacas com 0,13 MW de potência.  

Com a análise do perfil longitudinal do rio Itajaí do Oeste, verifica-se que ele possui 

baixo potencial de geração de energia devido ao fato da topografia permanecer constante em 

grande parte de seu curso, principalmente em regiões mais a sua jusante, onde não há 

presença de corredeiras. Isso justifica a pouca quantidade de aproveitamentos hidrelétricos 

situados ao longo do rio. 

A partir dos dados levantados na etapa de diagnóstico desta avaliação, tem-se que a 

Bacia Hidrográfica do rio Itajaí do Oeste se encontra sob domínio dos tipos climáticos Cfa – 

Clima Subtropical Úmido e Cfb – Clima Oceânico temperado. Também, conforme dados da 

estações meteorológicas Rio do Campo e Estação Indaial, as temperaturas médias variam 

entre 14º e 19º, enquanto que o índice pluviométrico anual é de 1991 mm. A insolação total 

anual para a bacia varia entre 1600 h e 2200 h, e a umidade relativa da região é considerada 

alta, variando de 80 a 84%. 

A bacia do rio Itajaí do Oeste possui área de drenagem de cerca de 3000 km², 

compreendendo 13 municípios. Os seus tributários mais relevantes são os rios Rauen, Taió, 

Trombudo, Rio das Pombas, Ribeirão Carneiros e Pacas.  
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Em relação a hidrogeologia da bacia em estudo, ela é constituída por cinco zonas 

aquíferas, sendo elas: Aquíferos Sedimentares de maior potencialidade, Aquíferos Locais e 

Limitados, Aquíferos Sedimentares de menor potencialidade, Aquíferos Fraturados de menor 

potencialidade e Áreas praticamente sem aquíferos. 

A geologia local é formada pelos seguintes grupos: Grupo Itararé Formação Taciba e 

Membro do Sul, Subgrupo Tubarão-Permiano Inferior, Grupo Passa Dois, Formação Botucatu 

e Formação Serra Geral. Já, as unidades geomorfológicas que constituem a bacia do Itajaí 

do Oeste são os Patamares do Alto Rio Itajaí, Planícies Aluvio-Coluvionares, Planalto Campos 

Gerais, Planalto de Lages e Patamar Ponta Grossa Itapetininga.  

A partir do mapeamento de recursos minerários, utilizando a base de dados da Agência 

Nacional de Mineração (2021), foi observado 333 processos ativos, sendo o principal a Argila. 

Nas proximidades dos empreendimentos analisados da bacia existem 5 processos minerários 

em que o substrato é a Argila. 

A hipsometria da bacia foi definida através da análise do modelo digital do terreno, 

onde foi observado que as altitudes não possuem grandes variações. As altitudes com 

maiores ocorrências na bacia se encontram da faixa de 300 a 700 metros, representando 79% 

de sua área. Em relação a declividade, conforme classificação da EMBRAPA, o relevo é 

classificado como sendo “Ondulado”, onde as declividades 8º a 20º ocorrem com 62% de 

frequência na bacia. 

O mapeamento dos solos da bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste tornou possível 

a classificação pedológica do local, onde é dividida nos seguintes tipos: Cambissolo, 

Nitossolo, Neossolo e Gleissolo. Com base nos dados da pedologia somados aos de uso do 

solo e declividade, foi determinada a susceptibilidade a processos erosivos e instabilidade, o 

que resultou em classes de Baixa (24,64%) e média (62,34%) susceptibilidade, seguidos por 

Alta (12,65%) e Muito Alta (0,37%) susceptibilidade.  

No diagnóstico de meio biótico, em relação à herpetofauna podemos considerar que a 

bacia hidrográfica avaliada contém 44,4% da riqueza de anfíbios e 58,3% da riqueza de 

répteis registradas para o Estado de Santa Catarina. Por meio de levantamento de dados 

secundários, foram confirmadas 32 espécies de anfíbios durante as 31 campanhas realizadas 

na região das PCHs Passo Manso e Rudolf e CGH das Pacas, totalizando 50% das espécies 

de anfíbios com possível ocorrência para a região. 

Dentre as espécies com possível ocorrência para a bacia hidrográfica, há espécies 

ameaçadas na categoria “vulnerável” (VU) e “em perigo” (EN). Quanto aos anfíbios, na Lista 

Nacional de Espécies Ameaçadas (Ministério do Meio Ambiente, 2018) constam as espécies 
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Ischnocnema manezinho como “vulnerável” (VU) e Boana semiguttata como “em perigo” (EN). 

Já na Lista de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina por 

Níveis de Ameaça (Consema, 2011) encontram-se como vulnerável: Aplastodiscus 

cochranae, Aplastodiscus ehrhardti, Ischnocnema manezino, Vitreorana uranoscopa; e como 

“em perigo” (EN): Boana semiguttata e Phrynomedusa appendiculata. As espécies Boana 

semiguttata e Ischnocnema manezinho também se encontram no Plano de Ação Nacional 

para a Conservação de Répteis e Anfíbios Ameaçados da Região Sul do Brasil 2º Ciclo (2018-

2023). 

Cinco espécies de anfíbios foram classificadas como raras, representando cerca de 

8,1% das espécies totais com possível ocorrência para a bacia. Já, 6 espécies constam na 

lista de espécies ameaçadas, estadual e/ou nacional, totalizando 9,7% das espécies totais 

com possível ocorrência para a região. Quanto aos répteis ameaçados de possível ocorrência, 

apenas a espécie de serpente Clelia plumbea (muçurana) é considerada ameaçada e consta 

como “em perigo” (EN) na Lista de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de 

Santa Catarina por Níveis de Ameaça (Consema, 2011). Ainda, aproximadamente 28,6% das 

espécies de répteis com possível ocorrência para a bacia são consideradas raras (20 

espécies) e apenas uma espécie consta como ameaçada na lista estatual (1,4% das espécies 

totais para a região da bacia hidrográfica). Para os répteis com possível ocorrência para a 

bacia hidrográfica, há 21 espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica. 

No que diz respeito à avifauna, as guildas alimentares observadas no levantamento 

bibliográfico na sub-bacia do Rio Itajaí do Oeste indicam que 48% (188 espécies) das espécies 

são insetívoras, 16% (65 espécies) são onívoras, 14% (54 espécies) são carnívoras, 10% (39 

espécies) são frugívoros, 7% (29 espécies) são granívoras, 4% (15 espécies) são nectarívoras 

e 1% (3 espécies) são detritívoras.  A grande porcentagem de insetívoros e onívoros é reflexo 

da histórico de alteração do ambiente florestal para áreas antrópicas, muitas tem maior 

plasticidade ambiental ocupando uma grande variedade de ambientes.  

Foram encontradas 19 espécies consideradas ameaçadas de extinção segundo a lista 

de espécies ameaçadas do estado de Santa Catarina (CONSEMA, 2011), nacional (ICMBIO, 

2018) e mundial (IUCN, 2022): são elas: Tinamus solitarius (macuco), Penelope superciliaris 

(jacupemba), Aburria jacutinga (jacutinga), Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco), 

Spizaetus melanoleucus (gavião-pato), Spizaetus ornatus (gavião-de-penacho), Amadonastur 

lacernulatus (gavião-pombo-pequeno), Celeus galeatus (pica-pau-de-cara-canela), Triclaria 

malachitacea (sabiá-cica), Amazona vinacea (papagaio-de-peito-roxo), Primolius maracana 

(maracanã), Biatas nigropectus (papo-branco), Hemitriccus diops (olho-falso), Merulaxis ater 

(entufado), Scytalopus iraiensis (tapaculo-da-várzea), Polioptila lactea (balança-rabo-leitoso), 
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Saltator fuliginosus (bico-de-pimenta), Sporophila frontalis (pixoxó) e Sporophila falcirostris 

(cigarra). 

Quanto à fauna mastozoológica potencialmente ocorrente na bacia hidrográfica do rio 

Itajaí do Oeste, os registros de mamíferos efetivados através de levantamentos primários e 

secundários resultaram em um total de 106 espécies de provável ocorrência para a área de 

interesse desse estudo, o que corresponde a 70% dos mamíferos catalogados para Santa 

Catarina e 14.1% da mastofauna nacional. Dentre essas espécies de provável ocorrência, 14 

estão sob alguma categoria de ameaça.  

De acordo com os estudos ambientais, a maior proporção de espécies ameaçadas é 

para os felídeos silvestres (Pronatur, 2020, 2021). Todavia, a maioria das espécies 

ameaçadas de extinção na região, tem como fator desencadeante a perda e fragmentação de 

habitats, seguido da caça e dos atropelamentos. A presença dos táxons endêmicos e 

ameaçados confere importância conservacionista à área, e indica a necessidade de empregar 

esforços e investimentos dedicados à adoção de ações voltadas à conservação dessas 

espécies. 

A persistência da mastofauna na região está vinculada aos fragmentos florestais 

existentes, os quais devem servir de abrigo e fonte de alimento. Espécies com maiores 

necessidades espaciais e ecológicas, como a onça parda Puma concolor, segundo maior 

felino brasileiro, vulnerável a extinção a nível nacional e estadual, pode persistir na área de 

estudo em meio ao fluxo entre remanescentes florestais maiores.  

Em termos de vegetação nativa presente na Bacia hidrográfica do Itajaí do Oeste, as 

áreas florestais nativas mais representativas e contínuas ocorrem em localidades afastadas 

das zonas urbanas, em locais de difícil acesso e relativo isolamento geográfico. Trata-se, em 

geral, de áreas historicamente sem aptidão para a agricultura ou pecuária, em função de suas 

características físicas, especialmente as declividades muito acentuadas. As áreas 

silviculturais, por sua vez, mesmo representando uma fisionomia florestal própria, apresentam 

relação com a flora local – uma vez que abaixo do dossel das espécies exóticas, quando não 

há bosqueamento, ocorrem comunidades florestais nativas condizentes com os estágios mais 

precoces de regeneração natural.  

Vale destacar que durante a avaliação de campo para a realização do presente estudo, 

detectou-se a presença de espécies exóticas invasoras junto aos empreendimentos de 

produção de energia locais e nas áreas ciliares desta Bacia Hidrográfica. A referida bacia 

apresenta uma grande deficiência de áreas ciliares que corresponda ao exigido pela 

legislação ambiental de áreas com vegetação de proteção nas margens dos rios e 
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praticamente em toda ela, estes corredores apresentam uma vegetação exótica de espécies 

invasoras. Nas áreas urbanas estas áreas ciliares apresentam composição ainda mais de 

caráter exótico, apresentando deficiência funcional para promover os fluxos gênicos 

esperados por estas áreas de preservação permanentes. 

Em relação aos barramentos artificiais dos cursos d’água naturais componentes da 

Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste, aqueles provocados pela empresa Heidrich & 

Heidrich são de pequenas proporções, possivelmente não havendo efeitos significativos sobre 

a flora associada a esses locais – os quais muitas vezes apresentam passivos ambientais 

herdados de usos da terra pretéritos, tal como a ausência de cobertura vegetal nativa nas 

margens e a contaminação biológica por espécies exóticas invasoras. Ainda, dentro do 

contexto dos aproveitamentos energéticos da empresa Heidrich & Heidrich Ltda., não foram 

observadas espécies ripárias e reófitas consideradas endêmicas, ou listadas oficialmente 

como ameaçadas de extinção (Resolução CONSEMA nº 51/2014 e Portaria MMA nº 

443/2014), nas áreas de remanso e formação de reservatório dos referidos aproveitamentos. 

A análise da paisagem permitiu caracterizar a bacia em sua totalidade, observando as 

funções da estrutura da paisagem nessas áreas, como conectividade, tamanho dos 

fragmentos remanescentes e a espacialização das alterações. Foram avaliados parâmetros 

(métricas da paisagem) visando subsidiar não somente o conhecimento sobre o padrão com 

também sua funcionalidade para a fauna terrestre. 

A bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste apresentou uma área de cobertura florestal 

bastante fragmentada, totalizando 13,4 mil fragmentos florestais. Em sua grande maioria 

numérica formada por pequenas manchas (área de até 5 ha), contudo, os grandes fragmentos 

ocupam 80% da área da bacia. A extensão total das bordas foi de quase 17 mil quilômetros. 

Já em relação a densidade de borda, verificou-se maiores valores em fragmentos menores, 

sendo eles, provavelmente, responsáveis por maior efeito de borda, visto que, menores 

fragmentos tendem a apresentam menor grau de conservação.  

No que diz respeito a evolução da paisagem, nas últimas décadas, houve um aumento 

das áreas ocupadas pela silvicultura e redução de campos, lavouras e pastagens e de mata 

nativa. No cenário atual, a paisagem da bacia do rio Itajaí do Oeste tem sua matriz a classe 

de vegetação nativa (46,9%), seguida por agricultura de campos, pastagens e lavoura 

(40,5%). A vegetação nativa concentra-se nas cabeceiras dos rios e a parte de agricultura nas 

partes mais baixas da bacia.  

Os corredores ecológicos são evidenciados nas áreas de preservação permanente 

(APP) dos rios, sendo que se observa duas situações distintas, as APP urbanas 
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caracterizadas por apresentar dominância de espécies exóticas e as APP rurais apresentando 

vegetação nativa. Outro importante fator na conservação da paisagem da bacia do rio Itajaí 

do Oeste são as áreas de reserva legal (RL), as quais servem como manchas de vegetação 

nativa que juntamente com os corredores e os maciços mais conservados garantem o fluxo 

biológico nessa paisagem. 

Não há, dentro dos limites territoriais da bacia do rio Itajaí do Oeste, unidades de 

conservação, nem a existência de cavernas registradas no Cadastro Nacional de Informações 

Espeleológicas – CANIE. 

A agricultura irrigada é a atividade que se destaca na análise do uso da água na bacia 

do rio Itajaí do Oeste, esta é a atividade com os maiores índices nas três (03) vazões 

analisadas (retirada, consumo e retorno) ficando muito acima dos outros usos. Este resultado 

é condizente com o esperado, visto que o entorno do rio principal é composto, em grande 

parte, por plantações de arroz - cultura que demanda muita água para seu desenvolvimento. 

Destrinchando mais a análise das vazões e olhando individualmente para cada município, 

Taió é a cidade com os maiores índices nas três (03) vazões, ficando bem acima das outras 

cidades que compõem a bacia. 

Outro fator importante é o atendimento hídrico na região, esta que varia ao longo do 

ano na área de estudo. Após abril o atendimento fica acima de 60% em toda a bacia, e esse 

padrão se mantém até outubro. Os cinco (05) meses seguintes apresentam taxas abaixo dos 

60%, com as piores em abril, quando a maior parte da bacia fica abaixo de 40% de 

atendimento. A região da bacia que mais sofre com esse cenário é a sudeste. 

Segundo a metodologia da ANA, o balanço hídrico da bacia é muito crítico, uma vez 

que a demanda é mais da metade do valor disponível para consumo, cenário que tende a 

piorar com o avanço das atividades agrícolas e a expansão urbana. Vale destacar que as 

usinas hidrelétricas em estudo não são de usos consultivos dos recursos hídricos. Dessa 

forma, elas não alteram a disponibilidade hídrica da bacia. No entanto, nas regiões de 

reservatório, o fator de disponibilidade hídrica pode ser positivo, visto que há uma 

regularização da vazão no trecho do rio em que eles se encontram. 

As análises de qualidade da água indicaram que a maioria dos parâmetros analisados 

em cada ponto de amostragem apresentaram suas concentrações dentro do limite 

estabelecido pela legislação CONAMA 357. No entanto, os seguintes parâmetros: coliformes 

termotolerantes, cor verdadeira, fósforo total e manganês se mostraram acima no limite 

permitido, em alguns pontos específicos e em campanhas realizadas nos anos de 2021 e 

2022. De modo geral, a presença de concentrações elevadas desses parâmetros podem ser 
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resultantes da contaminação por efluentes domésticos e/ou industriais e da atividade agrícola 

por meio do uso de fertilizantes ou dejetos animais.  

 Em relação ao indicador IQA, houve resultados apenas de “Boa” para a maioria dos 

pontos analisados, o que classificam uma qualidade da água apropriada para a classe II de 

enquadramento do corpo d’água. Já o Índice de Estado Trófico (IET), que apresenta a 

presença excessiva de nutrientes e crescimento excessivo de águas, apresentou resultados 

para a maioria das campanhas de dados primários como ultraoligotrófico. 

Para o diagnóstico do meio socioeconômico, foram considerados aqueles municípios 

que apresentaram área territorial inserida na bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste, em 

percentual superior a 5%. Foram eles: Agrolândia, Agronômica, Braço do Trombudo, 

Laurentino, Mirim Doce, Otacílio Costa, Ponte Alta do Norte, Pouso Redondo, Rio do Campo, 

Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Taió e Trombudo Central. Exceto por Otacílio Costa e Ponte 

Alta do Norte, que pertencem à mesorregião Serrana, os demais municípios estão inseridos 

na mesorregião do Vale do Itajaí. Essas mesmas localidades integram a Associação municipal 

denominada AMAVI – Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí. Já Otacílio Costa e 

Ponte Alta do Norte, compõem respectivamente a AMURES (Associação dos Municípios da 

Região Serrana) e AMURC (Associação dos Municípios da Região do Contestado). 

De maneira geral, os municípios da bacia do rio Itajaí do Oeste apresentaram IDHM 

considerados altos e, Índice de Gini - que mede o grau de desigualdade de renda, valores 

melhores à média nacional e muito próximo ou inferiores à média catarinense, o que é um 

bom resultado. Dentre todos, aquele com maior contingente populacional é Rio do Sul, 

concentrando cerca de 37% dos habitantes de toda a bacia. Em seguida, Taió, Pouso 

Redondo e Otacílio Costa são o que possuem mais de 10 mil habitantes, de acordo com o 

último Censo Demográfico do IBGE (2010). A maioria deles ainda apresenta alto percentual 

da população vivendo em áreas rurais.  

Os setores de atividade econômica que mais empregaram os moradores locais foram 

a indústria de transformação e serviços, somando juntos mais de 77% dos empregos em 2020. 

Desses dois setores, aquele que se destaca é a indústria de transformação, com mais da 

metade desse percentual citado. As atividades relacionadas ao comércio também tiveram 

importante contribuição na oferta de vagas, sendo em 2020, a terceira neste quesito. Em 

complemento a esta análise, é importante ressaltar que cada município possui características 

próprias, com predomínio ou vocação de determinadas atividades, e menor desenvolvimento 

de outras. 
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Na composição do VAB verificou-se que os municípios predominantemente urbanos, 

as atividades atreladas ao setor terciário contam com a maior participação no VAB, como 

ocorre em Rio do Sul p.ex., onde os serviços representam mais de 60% do VAB. Em 

contraponto, Mirim Doce possui a menor contribuição do VAB de serviços e ao mesmo tempo 

registra, dentre os municípios analisados, a maior parcela do VAB na administração, defesa, 

educação e saúde públicas e seguridade social. Já o setor primário corresponde a maior 

parcela do VAB total em Ponte Alta do Norte (45%) e Rio do Oeste (35%). O setor industrial 

possui maior representatividade nos municípios de Braço do Trombudo e Otacílio Costa com 

contribuições ao VAB municipal superiores a 45%. 

Quanto aos produtos cultivados na agricultura, em 2020, o arroz foi a cultura mais 

expressiva, responsável por um total de mais de 77 mil toneladas, equivalente à 30% de toda 

produção na área de estudo. O principal produtor de arroz no período analisado foi Taió, com 

uma produção de 18 mil toneladas. Outra cultura que alcançou semelhante importância na 

quantidade produzida foi o milho em grão, com quase 74 mil toneladas, representando 28% 

da produção na Bacia. Taió e Otacílio Costa, produziram mais de 12 mil toneladas de milho 

em grão, cada um.  

O valor total da produção nas lavouras temporárias e permanentes, em 2020, nas 

localidades analisadas, é de R$ 344 milhões e corresponde a 3% do valor da produção de 

Santa Catarina. Em resumo, os destaques para maiores produtores na região ficaram com 

Taió, Otacílio Costa e Agronômica, nesta ordem; e os principais produtos cultivados foram o 

arroz, milho e soja. Em termos de valor de produção, o destaque fica para o fumo que gerou 

a maior receita dentre as culturas existentes na bacia. 

A silvicultura é outra importante atividade econômica praticada nos municípios 

integrantes da área de estudo. O principal produto fabricado é a madeira em tora. Otacílio 

Costa e Ponte Alta do Norte são os principais produtores, juntos, respondem por cerca de 

84% do total da produção da região. 

Todos os municípios possuem infraestrutura de serviços básicos, porém em 

percentuais variados, bem como acesso a serviços médicos hospitalares e/ou de assistência 

básica. Também foram registradas unidades escolares em todos os municípios da Bacia. 

No que diz respeito ao abastecimento de energia elétrica, a produção energética do 

conjunto de aproveitamentos hidrelétricos atualmente em operação na bacia do rio Itajaí do 

Oeste, é capaz de suprir cerca de 93% da demanda dos municípios nela inseridos, com a 

exceção de Rio do Sul. Por se tratar do principal município regional, em termos de contingente 
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populacional e nos demais aspectos socioeconômicos, sozinho, ele é responsável por mais 

de um terço do consumo total de energia elétrica da Bacia. 

Com base na análise do diagnóstico socioambiental, foram identificados dentro de 

cada componente-síntese os potenciais conflitos decorrentes da implantação dos 

aproveitamentos hidrelétricos aqui tratados. Essa identificação de conflitos teve como objetivo 

subsidiar a análise de impactos cumulativos e sinérgicos, alvo da Avaliação Ambiental 

Integrada, pois ainda que a magnitude medida de um impacto sobre um determinado ponto 

seja pequena, caso sua área de abrangência seja de significativo tamanho, esse impacto 

passa a ter relevância para um estudo como a AIBH. Nesse sentido, visando contribuir com a 

análise da AAI em sua totalidade, foi elaborada a Modelagem Ambiental.  

A partir dos resultados do modelo hidráulico, pode-se determinar que a influência da 

instalação da PCH Passo Manso se limitou, no geral, para a região onde será instalado o 

barramento e em seu TVR. Para a vazão de estiagem (Q7,10) houve pouca influência, já que 

não há vazão sendo turbinada pela usina, para que possa garantir-se a vazão ecológica do 

rio. Houve um aumento de 1,44 m no nível para a região onde será localizado o reservatório. 

Na jusante do rio Rauen há um aumento de nível, mas que não passa de 4 cm. 

Para a vazão média (QMLT) além da formação do reservatório há a redução de nível no 

TVR da PCH Passo Manso devido a vazão que agora é parte turbinada, mantendo-se apenas 

a vazão ecológica no rio, além de um aumento na velocidade neste mesmo trecho. O 

reservatório da PCH Passo Manso fica 1,17 m acima do nível d’água comparado ao cenário 0. 

O rio Rauen também é influenciado pela instalação, principalmente nas vazões médias, em 

que há a elevação do nível e aumento da velocidade à jusante, no encontro com o rio Itajaí 

do Oeste, que chega a 9 cm e 1,17 m/s a mais do que no cenário 0. 

Já para o cenário de vazões máximas (QTR5 e QTR100), há pouca alteração do regime 

hidráulico do rio, se limitando à elevação do nível em relação ao cenário atual no local de 

instalação do barramento da PCH Passo Manso. Outros rios tributários do rio Itajaí do Oeste 

sofrem pouca ou nenhuma influência com a instalação da usina para os cenários de vazão. 

A bacia do rio Itajaí do Oeste já apresenta um desequilibro no balanço hídrico, com 

uma porcentagem de retirada e disponibilidade de 57,1% (item 7.3.1.1.3), o que é considerado 

muito crítico de acordo com a classificação da ANA. Apesar de não ser de uso consultivo, as 

usinas tornam parte da vazão indisponível para o uso ao longo do trecho de vazão reduzida, 

o que pode prejudicar produções agrícolas e criações de animais. O cenário atual (C0) já 

possui usinas instaladas na região em série e, consequentemente, TVRs em série no rio. 
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Em relação à qualidade da água, conclui-se que a PCH Passo Manso não possui 

capacidade de provocar mudanças significativas entre cenários para nenhum dos trechos 

analisados. Alguns parâmetros não atenderam a legislação (fósforo inorgânico, fósforo total, 

nitrogênio amoniacal e coliformes termotolerantes) e isso se deve às condições atuais do rio 

que, de acordo com análises realizadas em campo, já estão em discordância com a CONAMA 

357/205.  

Contaminações por esgotos domésticos ou dejetos de animais contém grandes 

concentrações de coliformes termotolerantes, um parâmetro que apresentou discordância em 

inúmeros pontos. Agrotóxicos são fonte de nitrogênio e fósforo, e, como a região analisada é 

majoritariamente agrícola, os compostos podem ser carreados do solo para os corpos 

hídricos, elevando as concentrações normalmente encontradas na água e prejudicando sua 

qualidade. No caso de arrozais, estes já estão em contato com a água e conectados à rede 

de drenagem. 

O resultado da análise de sensibilidades da bacia hidrográfica do rio Itajaí do Oeste 

mostra que a unidade amostral com maior sensibilidade geral é a equivalente à foz do rio Itajaí 

do Oeste. Nesse local, o principal aspecto de susceptibilidade está relacionado ao conflito da 

disponibilidade hídrica e a presença de minifúndios. Nas áreas equivalentes às sub-bacias da 

CGH Bruno Heidrich Neto e a CGH Curt Lindner as maiores sensibilidades foram relacionadas 

à qualidade da água e aos minifúndios. Os resultados mostram ainda que, a subárea com 

menor sensibilidade é a referente a CGH Rio das Pacas. Excetuando-se essa unidade 

amostral e considerando somente o trecho de ocorrência dos aproveitamentos hidrelétricos 

(porção setentrional da bacia), verifica-se que o trecho médio dessa porção, de modo geral, é 

onde estão os maiores índices, caracterizando-se como sendo a área mais sensível. 

A partir dos resultados obtidos de sensibilidade ambiental, foram calculados os 

indicadores de alteração, cuja pontuação foi ponderada usando a sensibilidade 

correspondente a cada indicador e combinada por meio de análise multicritério. Assim, foram 

avaliados os cenários 0 (atual) e 1 (futuro) e, as alterações resultantes da diferença entre 

esses cenários; mostra que as interferências ocasionadas pela implantação da PCH Passo 

Manso ocorrem no trecho médio-superior da bacia e são classificadas como de 

moderadamente baixa magnitude. Não há alterações nas demais subáreas, pois todas as 

usinas nesses trechos já se encontram em operação, portanto não há incremento nos índices 

entre os cenários 0 e 1.  

Complementarmente, destaca-se que devido a topografia permanecer constante em 

grande parte do trecho do rio Itajaí do Oeste, pode-se dizer que o rio possui baixo potencial 

energético. Não havendo possibilidade de implantação de novas usinas hidrelétricas a jusante 
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da PCH Passo Manso. Sendo assim, estima-se que o que cenário futuro permanecerá 

inalterado após a instalação do referido aproveitamento hidrelétrico. 

Dentro da presente análise, cabe ainda destacar, que dentro da bacia do Itajaí do 

Oeste, mais precisamente no próprio rio Itajaí do Oeste na altura do município de Taió, está 

presente uma barragem de contenção de cheias, a Barragem Oeste. Além desta, que já opera 

desde a década de 70, existem outras cinco barragens em fase de projeto. Essas barragens 

de contenção de cheias, apesar de se localizarem dentro dos limites da bacia do rio Itajaí do 

Oeste, possuem interferência significativa nos municípios a jusante dela, onde ocorrem os 

maiores eventos associados à cheia dos rios. Não obstante sua contribuição ocorrer em 

localidades externas a esse limite territorial, sua instalação prevê impacto sobretudo no 

ecossistema aquático, especialmente no que se refere a fauna, já que altera o trecho de um 

rio de ambiente lótico para um ambiente lêntico, além de se traduzir em um obstáculo às 

espécies migradoras. 

Isto posto e baseado no diagnóstico realizado na presente Avaliação Ambiental 

Integrada da Bacia Hidrográfica do rio Itajaí do Oeste verificou-se a condição atual da bacia 

incluindo seus usos, potencialidades e conflitos, considerando os aproveitamentos já 

implantados e os previstos. Diante dos estudos de diagnóstico e prognóstico socioambiental 

integrado da bacia apresentados, pode-se agora cumprir com um dos objetivos específicos 

da AIBH que é subsidiar a tomada de decisão quanto aos processos de licenciamento 

ambiental dos empreendimentos.  

Os estudos de diagnóstico e prognóstico identificaram aspectos conflitantes e 

potencialmente sinérgicos, quando avaliados os impactos dos aproveitamentos sobre as 

características socioambientais existentes na bacia.  

 

12. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES 

As recomendações feitas nesse capítulo são focadas em explorar possíveis medidas 

para minimizar ou neutralizar efeitos negativos sobre aspectos conflitantes identificados e 

caracterizados nos capítulos anteriores, bem como potencializar efeitos positivos, sinérgicos 

ou não com a dinâmica socioambiental atual. 

12.1. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

• No que diz respeito a interface entre os meios aquáticos e terrestres, salientamos a 

importância da conservação das condições necessárias para a sobrevivência das 

espécies aquáticas, as quais são indispensáveis na dieta de espécies de aves como 
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o Aramus guarauna, que se alimenta dos caramujos do gênero Pomacea e bivalves 

encontrados nos rios da bacia. Já o biguá, as garças e os mergulhões Tachybaptus 

dominicus e Podilymbus podiceps vivem em lagos e rios na área da bacia e alimentam-

se dos peixes. 

• Em relação as reófitas, no caso a Carex sp. nov. – observada em pontos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste – sugere-se a realização de estudos mais 

detalhados de campo, procurando coletar material botânico preferencialmente fértil e 

complementar a investigação taxonômica, caracterizando da distribuição geográfica e 

demografia da espécie. 

• Há a necessidade de preservação das áreas ciliares, visto que o Mesembrinibis 

cayennensis necessita de áreas florestais nas margens dos rios e se alimenta de 

invertebrados nos banhados próximo aos rios, assim como os maçaricos migratórios 

da América do Norte utilizam a calha do rio para os deslocamentos. 

• As áreas marginais aos cursos d’água que não abrigam uma atividade definida 

(lavouras, silviculturas, etc.) sofrem, extensivamente, contaminações biológicas por 

espécies exóticas invasoras, altamente agressivas. Assim, mostra-se primordial a 

realização de esforços para erradicação e controle das espécies exóticas invasoras 

presentes nas APPs, como forma de incrementar a qualidade ambiental. 

• Recomenda-se a realização, sempre que viável no âmbito agrário e legal, de esforços 

de recomposição da cobertura vegetal nativa em áreas marginais aos rios – situação 

ambiental que levaria a um acréscimo na quantidade de serviços ecossistêmicos, 

sobretudo a conservação da biodiversidade e a estabilização dos terrenos marginais 

aos rios. 

12.2. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS AOS EMPREENDIMENTOS HEIDRICH 

• Apesar das usinas da Heidrich apresentarem baixo risco de rompimento, recomenda-

se a manutenção e conservação das estruturas físicas dos empreendimentos 

hidrelétricos, principalmente ao longo dos canais de adução. Tais dispositivos 

possuem extensões consideráveis as quais atravessam propriedades particulares, e 

caso ocorra o rompimento pode ocasionar danos as terras atingidas. Nesse contexto, 

vale salientar que a PCH Rudolf possui Plano de Segurança e Plano de Ação 

Emergencial, medidas que previnem possíveis acidentes. 

• Na questão social não se vislumbra qualquer conflito fundiário relevante em escala de 

bacia por conta da implantação de novos empreendimentos, em que pese a 

possibilidade de sempre haverem divergências pontuais e localizadas ao longo da 

Bacia.  
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• Em relação aos ecossistemas terrestres, dado que as florestas nativas vêm sofrendo 

um processo gradual de substituição por silvicultura, os aproveitamentos hidrelétricos 

podem servir as funções de reconstituir e preservar as APPs nas margens dos cursos 

d’água. Além da manutenção das espécies da flora nativa, essas APPs servirão 

também para a manutenção do fluxo gênico e abrigo da fauna silvestre. 
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14. ANEXOS 
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Quadro 14.1 - Espécies de anfíbios com possível ocorrência para a bacia hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste. Legenda: Rara = espécie considerada rara 
segundo Toledo et al. (2021); SC = Espécie ameaçada no Estado de Santa Catarina (CONSEMA, 2011); BR = Espécie ameaçada nacionalmente (MMA, 

2018); IUCN = Espécie ameaçada globalmente (IUCN,2021). Legenda: VU = vulnerável; EN = Em perigo; NT = Quase ameaçada; DD = Dados insuficientes; 
NE: Não avaliada até o momento. Fonte: A = Coleção de Anfíbios DZSJRP (UNESP-IBILCE); B = Coleção de Anfíbios do Centro de Coleções Taxonômicas 
da UFMG (UFMG-AMP); C = Coleção de Anfíbios (PUCRS-MCP-Anfíbios); D = Coleção de Anfíbios do Museu de Zoologia da UNICAMP (ZUEC-AMP); E = 
Fonoteca Neotropical Jacques Vielliard (UNICAMP Departamento de Biologia Animal); F = Koch (2019);  G =  Programa de Monitoramento de Fauna - PCH 
Rudolf (2021); H =  Levantamento de Anfíbios – PCH Passo Manso (2016);  I =  Programa de Monitoramento de Fauna – CGH Rio das Pacas (2022);  J =  

Plano de Manejo ARIE Serra da Abelha (2015);  K = Plano de Manejo RPPN Chácara Edith (2011); L = Plano de Manejo FLONA Ibirama (2008); M = Plano 
de Manejo PARNA Serra do Itajaí (2009); N =  Elaboração do Plano de Manejo da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás (2009). 

Táxon 

(ORDEM/Família/Espécie) 
Nome comum 

Rar

a 

Endêmica Mata 

Atlântica 

S

C 

B

R 

IUC

N 
A B C D E F G H I J K L M N 

ANURA                     

Brachycephalidae                     

Brachycephalus boticario sapinho-do-folhiço  x  N

E 
      x         

Ischnocnema manezinho rãzinha-do-folhiço x x 
V

U 

V

U 
NT  x    x       x  

Ischnocnema henselli rãzinha-do-folhiço  x     x x   x     x  x  

Bufonidae                     

Dendrophryniscus berthalutzae sapinho-de-bromélia x x     x    x       x  

Melanophryniscus milanoi 
sapinho-da-barriga-

vermelha 
 x  

N

E 
     x x         

Rhinella henseli sapo-da-mata  x          x        

Rhinella icterica sapo-cururu  x      x   x x  x    x  

Rhinella ornata sapo-cururuzinho  x     x x   x x   x x  x  

Centrolenidae                     

Vitreorana uranoscopa rã-de-vidro   V

U 
       x       x  

Craugastoridae                     

Haddadus binotatus rãzinha-do-folhiço  x     x x   x       x  

Cycloramphidae                     
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Táxon 

(ORDEM/Família/Espécie) 
Nome comum 

Rar

a 

Endêmica Mata 

Atlântica 

S

C 

B

R 

IUC

N 
A B C D E F G H I J K L M N 

Cycloramphus bolitoglossus rãzinha-da-mata x x  N

T 
   x   x     x  x  

Cycloramphus cf. izecksohni rãzinha-da-mata  x       x           

Hemiphractidae                     

Fritziana mitus perereca-marsupial  x  N

E 
      x     x    

Hylidae                     

Aplastodiscus albosignatus perereca  x                 x 

Aplastodiscus cochranae perereca  x 
V

U 
   x x   x    x   x  

Aplastodiscus ehrhardtii perereca  x 
V

U 
       x   x x   x x 

Aplastodiscus perviridis perereca        x            

Boana albomarginata perereca-araponga  x      x x  x         

Boana bischoffi perereca  x    x x x   x x  x x x x x x 

Boana faber sapo-martelo  x      x x  x x  x x x x x  

Boana pulchella perereca  x          x        

Boana semiguttata perereca  x 
E

N 

E

N 
   x            

Boana semilineata perereca  x      x   x     x  x  

Bokermannohyla circumdata perereca  x                 x 

Bokermannohyla hylax perereca  x     x     x  x x x  x  

Dendropsophus microps pererequinha-do-brejo  x      x   x x  x x x x   

Dendropsophus minutus pererequinha-do-brejo           x x x x x x  x  

Dendropsophus nahdereri pererequinha-do-brejo  x         x x  x x   x x 

Dendropsophus werneri pererequinha-do-brejo  x     x x x x x x  x  x  x  

Ololygon aff. perpusilla perereca  x         x       x  
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Táxon 

(ORDEM/Família/Espécie) 
Nome comum 

Rar

a 

Endêmica Mata 

Atlântica 

S

C 

B

R 

IUC

N 
A B C D E F G H I J K L M N 

Ololygon catharinae perereca  x     x   x x   x      

Ololygon cf. berthae perereca           x         

Ololygon littoralis perereca  x       x  x         

Ololygon rizilibis perereca  x     x    x x    x  x  

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro       x    x x x x x  x x  

Scinax granulatus perereca            x        

Scinax imbegue perereca  x      x x  x         

Scinax perereca perereca  x     x x   x x  x x   x  

Scinax tymbamirim perereca  x        x x   x      

Sphaenorhynchus caramaschii sapinho-limão  x         x x        

Sphaenorhynchus surdus sapinho-limão  x      x      x x  x x  

Trachycephalus mesophaeus perereca-grudenta  x    x  x          x  

Hylodidae                     

Hylodes perplicatus rãzinha-de-cachoeira  x      x   x    x   x x 

Leptodactylidae                     

Adenomera araucaria rãzinha  x         x x      x  

Adenomera marmorata rãzinha  x     x x       x     

Adenomera nana rãzinha  x     x x   x    x x    

Leptodactylus notoaktites rãzinha-pingo-de-chuva  x     x x   x     x  x  

Leptodactylus gracilis rãzinha-assobiadora            x   x  x   

Leptodactylus latrans rã-manteiga  x     x x x  x x  x x x x x  

Leptodactylus plaumanni rãzinha-assobiadora  x     x     x  x      

Physalaemus cuvieri rã-cachorro       x x  x x x  x x  x   

Physalaemus gracilis rãzinha-de-folhiço         x           
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Quadro 14.2 - Espécies de répteis com possível ocorrência para a bacia hidrográfica do Rio Itajaí do Oeste. Legenda: Rara = espécie considerada rara 
segundo Toledo et al. (2021); SC = Espécie ameaçada no Estado de Santa Catarina (CONSEMA, 2011); BR = Espécie ameaçada nacionalmente (MMA, 
2018); IUCN = Espécie ameaçada globalmente (IUCN,2021). Legenda: EN = Em perigo. Fonte: A = Elaboração do Plano de Manejo da Reserva Biológica 

Estadual do Sassafrás (2009); B = Coleção de Répteis da UFMG (UFMG-REP); C = Coleção de Répteis (PUCRS-MCP-Répteis); D = Programa de 
Monitoramento de Fauna - PCH Rudolf (2021); E = Programa de Monitoramento de Fauna – CGH Rio das Pacas (2022); F = Plano de Manejo ARIE Serra da 

Táxon 

(ORDEM/Família/Espécie) 
Nome comum 

Rar

a 

Endêmica Mata 

Atlântica 

S

C 

B

R 

IUC

N 
A B C D E F G H I J K L M N 

Physalaemus lateristriga rãzinha-de-folhiço  x     x x   x     x  x  

Physalaemus nanus rãzinha-de-folhiço  x     x x x x x    x x  x  

Scythrophrys sawayae rãzinha-de-folhiço  x     x    x        x 

Microhylidae                    x 

Chiasmocleis leucosticta rãzinha-da-mata  x     x x   x       x  

Elachistocleis bicolor 
sapo-guarda-de-barriga-

branca 
           x  x      

Odontophrynidae                     

Odontophrynus americanus sapo-boi              x      

Proceratophrys boiei sapo-de-chifres  x    x x    x x  x  x  x x 

Proceratophrys brauni sapo-de-chifres  x          x  x      

Proceratophrys subguttata sapo-de-chifres x x     x    x       x  

Phyllomedusidae                     

Phrynomedusa appendiculata perereca-das-folhagens x x 
E

N 

D

D 
NT               

Phyllomedusa distincta perereca-das-folhagens  x      x x x x x   x x  x  

Ranidae                     

Aquarana catesbeiana rã-touro    N

E 
   x x  x x      x  
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Abelha (2015); G = Plano de Manejo RPPN Chácara Edith (2011); H = Bérnils et al. (2001); I = Plano de Manejo FLONA Ibirama (2008); J = Plano de Manejo 
PARNA Serra do Itajaí (2009). 

Táxon 

(ORDEM/Família/Espécie) 
Nome comum Rara 

Endêmica 

Mata 

Atlântica 

SC BR IUCN A B C D E F G H I J 

Testudines                 

Chelidae                 

Hydromedusa tectifera 
cágado-pescoço-de-

cobra 
     x   x      x 

Emydidae                 

Trachemys scripta cágado-tigre-d'água               x 

Squamata                 

Amphisbaenidae                 

Amphisbaena hogei cobra-cega  x           x   

Amphisbaena mertensii cobra-cega             x   

Amphisbaena sp. cobra-cega              x  

Amphisbaena trachura cobra-cega       x         

Leposternon 

microcephalum 
cobra-cega        x     x   

Liotyphlops beui cobra-cega x            x   

Colubridae                 

Chironius bicarinatus cobra-cipó         x  x  x  x 

Chironius exoletus cobra-cipó       x  x x   x  x 

Chironius foveatus cobra-cipó  x           x   

Chironius laevicollis cobra-cipó x x     x      x   

Chironius sp. cobra-cipó         x     x  

Palusophis bifossatus jararaca-do-banhado x            x   

Spilotes pullatus caninana             x x x 
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Táxon 

(ORDEM/Família/Espécie) 
Nome comum Rara 

Endêmica 

Mata 

Atlântica 

SC BR IUCN A B C D E F G H I J 

Diploglossidae                 

Diploglossus fasciatus lagarto-víbora             x   

Ophiodes fragilis cobra-de-vidro        x     x   

Ophiodes striatus cobra-de-vidro       x  x      x 

Dipsadidae                 

Atractus reticulatus cobra-tijolo x            x   

Cercophis auratus cobra-bicuda x x       x    x   

Clelia plumbea muçurana x  EN          x   

Clelia sp. muçurana              x  

Dipsas albifrons dormideira x x          x x   

Dipsas alternans dormideira x x     x         

Dipsas neuwiedi dormideira        x x    x  x 

Dipsas ventrimaculata dormideira             x   

Echinanthera cyanopleura cobra-cipó x x         x x x   

Echinanthera undulata cobra-cipó  x      x     x   

Erythrolamprus 

almadensis 
cobra-de-capim             x   

Erythrolamprus jaegeri 
jararaquinha-do-

campo 
x            x x  

Erythrolamprus miliaris cobra-d'água        x x   x x x  

Erythrolamprus 

poecilogyrus 
cobra-de-capim             x   

Gomesophis brasiliensis cobra-espada             x   

Helicops carinicaudus cobra-d'água  x           x   

Helicops infrataeniatus cobra-d'água             x   



               
 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 724 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 724  

Táxon 

(ORDEM/Família/Espécie) 
Nome comum Rara 

Endêmica 

Mata 

Atlântica 

SC BR IUCN A B C D E F G H I J 

Imantodes cenchoa dormideira x      x      x   

Oxyrhopus clathratus falsa-coral       x     x x  x 

Oxyrhopus rhombifer falsa-coral             x   

Oxyrhopus trigeminus falsa-coral              x  

Phalotris lemniscatus cabecinha-preta x            x   

Philodryas aestiva cobra-verde x            x   

Philodryas olfersii cobra-verde             x   

Philodryas patagoniensis parelheira             x   

Pseudoboa haasi muçurana x x           x   

Taeniophallus bilineatus cobrinha-de-colar x x           x   

Taeniophallus persimilis cobrinha-de-colar x x           x   

Thamnodynastes nattereri cobra-espada x      x x        

Thamnodynastes strigatus cobra-espada x          x  x   

Tomodon dorsatus cobra-espada             x   

Tropidodryas serra jiboinha  x           x   

Tropidodryas striaticeps jiboinha       x      x   

Xenodon guentheri boipevinha x x           x   

Xenodon merremii boipeva             x   

Xenodon neuwiedii boipeva  x     x      x x  

Elapidae                 

Micrurus altirostris coral-verdadeira x            x   

Micrurus corallinus coral-verdadeira  x     x x    x x  x 

Gekkonidae                 

Hemidactylus mabouia lagartixa-de-parede        x     x   
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Táxon 

(ORDEM/Família/Espécie) 
Nome comum Rara 

Endêmica 

Mata 

Atlântica 

SC BR IUCN A B C D E F G H I J 

Gymnophthalmidae                 

Cercosaura schreibersii lagartinho             x   

Colobodactylus taunayi lagartinho  x           x   

Placosoma cordylinum lagartinho  x           x   

Placosoma glabellum lagartinho  x      x    x x   

Leiosauridae                 

Anisolepis grilli calanguinho             x   

Enyalius iheringii camaleãozinho  x         x x x   

Urostrophus vautieri calanguinho       x      x   

Mabuyidae                 

Aspronema dorsivittatum lagartixa-dourada            x x   

Teiidae                 

Salvator merianae lagarto-teiú         x x x  x  x 

Viperidae                 

Bothrops jararaca jararaca        x x x  x x  x 

Bothrops jararacussu jararacuçú  x      x    x x  x 

Bothrops neuwiedi jararaca-pintada             x   

Crotalus durissus cascavel             x   

 

Quadro 14.3 - Aves registradas nos municípios que compõem a região do Rio Itajaí do Oeste e seus afluentes, SC. END= Espécie endêmica do Bioma Mata 
Atlântica (BENCKE et al., 2006); Status: SC = Espécie ameaçada de extinção em nível estadual (Resolução CONSEMA nº 002/2011), BR = Espécie 

ameaçada de extinção em nível nacional (ICMBio/MMA, 2014), e IUCN = Espécie ameaçada de extinção em nível internacional (IUCN, 2022), categorias de 
ameaça, NT =  quase ameaçada; VU = vulnerável; EN = em perigo; CR = criticamente em perigo; Dieta: Car = carnívoro, Ncf = Detritívoro, Fru = frugívoro, 
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Gra = granívoro, Ins = insetívoro, Nec = nectarívoro, e Oni = onívoro; Ambiente: An = Áreas antrópicas; Ca = campo natural; Ba = banhados naturais; Aq = 
ambiente aquático; Fl = floresta em estágio inicial, médio e avançado. 

Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Tinamiformes                                       

Tinamidae                                       

Tinamus solitariusend macuco 
VU - SC, 

NT - IUCN 
Fl média ONI   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

                      Acidental 

Crypturellus 
obsoletus 

inambuguaçu   Fl baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Crypturellus 
parvirostris 

inhambu-
chororó 

  Fl baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

                        Acidental 

Crypturellus tataupa inambu-chintã   Fl baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

      
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Rhynchotus 
rufescens 

perdiz   
Ca, 
An 

baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

        
Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Nothura maculosa 
codorna-
amarela 

  
Ca, 
An 

baixa ONI           
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Anseriformes                                       

Anatidae                                       

Dendrocygna bicolor 
marreca-
caneleira 

  Aq baixa ONI     
Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Dendrocygna viduata irerê   Aq baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Constante 

Cairina moschata pato-do-mato   Aq baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

                      Acidental 

Callonetta leucophrys 
marreca-de-

coleira 
  Aq baixa ONI           

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 

Amazonetta 
brasiliensis 

marreca-
ananaí 

  Aq baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

    
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  Constante 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Nomonyx dominicus 
marreca-
caucau 

  Aq baixa ONI 
Wikiave
s, 2022 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

        
Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Galliformes                                       

Cracidae                                       

Penelope 
superciliaris 

jacupemba VU - SC Fl media FRU 

Meyer, 
2016a; 
Meyer, 
2016b 

                        Acidental 

Penelope obscura jacuguaçu   Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Pacas, 
2014, 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Aburria 
jacutingaend 

jacutinga 
CR - SC, 
EN - BR, 

IUCN 
Fl alta FRU   

Wikiave
s, 2022, 
Kindel 

& 
Kohler, 
2017 

                      Acidental 

Ortalis 
squamataend 

aracuã-
escamoso 

  Fl baixa FRU   
Wikiave
s, 2022 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Odontophoridae                                       

Odontophorus 
capueiraend 

uru   Fl alta ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

        Acessória 

Podicipediformes                                       

Podicipedidae                                       

Tachybaptus 
dominicus 

mergulhão-
pequeno 

  Aq baixa CAR 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022 

        
Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Podilymbus 
podiceps 

mergulhão-
caçador 

  Aq baixa CAR   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

        
Wikiave
s, 2022 

          
Wikiaves, 

2022 
Acidental 

Columbiformes                                       

Columbidae                                       

Columba livia 
pombo-

doméstico 
  An baixa GRA 

Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
      

Wikiaves, 
2022 

      Acessória 

Patagioenas 
picazuro 

pomba-asa-
branca 

  Fl,An baixa GRA 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 

  
Wikia
ves, 
2022 

  
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
      Constante 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Rudolf, 
2021 

et al.. 
2021 

Patagioenas 
cayennensis 

pomba-galega   Fl,An media GRA 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 

Patagioenas 
plumbea 

pomba-
amargosa 

  Fl media GRA 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Geotrygon montana pariri   Fl media GRA 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
      Acessória 

Leptotila verreauxi juriti-pupu   Fl,An baixa GRA 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Acessória 

Leptotila rufaxilla 
juriti-de-testa-

branca 
  Fl,An baixa GRA 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Zenaida auriculata avoante   An baixa GRA 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Columbina talpacoti rolinha-roxa   An baixa GRA 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Pacas, 
2014, 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Columbina picui rolinha-picuí   An baixa GRA 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

    Constante 

Cuculiformes                                       

Cuculidae                                       

Guira guira anu-branco   An baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

          Acessória 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Rudolf, 
2021 

Crotophaga ani anu-preto   An baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
      Constante 

Tapera naevia saci   Fl baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Dromococcyx 
phasianellus 

peixe-frito   Fl media ONI           

Wikiaves, 
2022, Biz & 

Meyer, 
2018 

              Acidental 

Piaya cayana alma-de-gato   Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Coccyzus 
melacoryphus 

papa-lagarta-
acanelado 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acessória 

Coccyzus 
americanus 

papa-lagarta-
de-asa-

vermelha 
  Fl media INS 

Meyer, 
2016b 

        
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Coccyzus euleri 
papa-lagarta-

de-euler 
  Fl media INS 

Meyer, 
2016b 

      
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

              Acidental 

Nyctibiiformes                                       

Nyctibiidae                                       

Nyctibius griseus urutau   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

  
Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 

2022 
            

Wikiaves, 
2022 

Acessória 

Caprimulgiformes                                       

Caprimulgidae                                       

Antrostomus 
sericocaudatus 

bacurau-rabo-
de-seda 

  Fl media INS   
Wikiave
s, 2022 

                      Acidental 

Lurocalis 
semitorquatus 

tuju   Fl,An media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Nyctidromus 
albicollis 

bacurau   An baixa INS   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 

Hydropsalis 
longirostris 

bacurau-da-
telha 

  Fl baixa INS   
Rudolf, 
2021 

                  
Wikiaves, 

2022 
  Acidental 

Hydropsalis 
torquata 

bacurau-
tesoura 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

          
Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Hydropsalis 
forcipata 

bacurau-
tesourão 

  Fl media INS             
Wikiave
s, 2022 

            Acidental 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Podager nacunda corucão   An baixa INS         
Wikiave
s, 2022 

                Acidental 

Apodiformes                                       

Apodidae                                       

Cypseloides 
fumigatus 

taperuçu-preto   Fl,An media INS         
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
    

Wikiaves, 
2022 

        Acidental 

Cypseloides senex taperuçu-velho   Fl,An media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Streptoprocne 
zonaris 

taperuçu-de-
coleira-branca 

  Fl,An media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

  
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

          
Wikiaves, 

2022 
Acessória 

Streptoprocne 
biscutata 

taperuçu-de-
coleira-falha 

  Fl,An media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 

Chaetura 
cinereiventris 

andorinhão-de-
sobre-cinzento 

  Fl,An media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Chaetura 
meridionalis 

andorinhão-do-
temporal 

  Fl,An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Trochilidae                                       

Florisuga fuscaend beija-flor-preto   Fl,An baixa NEC 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

    
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Phaethornis 
squalidusend 

rabo-branco-
pequeno 

  Fl media NEC           
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Phaethornis 
eurynomeend 

rabo-branco-
de-garganta-

rajada 
  Fl,An media NEC 

Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

    
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Anthracothorax 
nigricollis 

beija-flor-de-
veste-preta 

  Fl,An media NEC 
Meyer, 
2016b 

        
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Heliodoxa 
rubricaudaend 

beija-flor-rubi   Fl media NEC 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Calliphlox 
amethystina 

estrelinha-
ametista 

  Fl,An media NEC           
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Chlorostilbon 
lucidus 

besourinho-de-
bico-vermelho 

  
Ca,A

n 
baixa NEC 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Stephanoxis 
loddigesiiend 

beija-flor-de-
topete-azul 

  Fl,An media NEC 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

        Acessória 

Thalurania 
glaucopisend 

beija-flor-de-
fronte-violeta 

  Fl,An media NEC 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Eupetomena 
macroura 

beija-flor-
tesoura 

  Fl,An baixa NEC 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Aphantochroa 
cirrochlorisend 

beija-flor-cinza   Fl,An media NEC   
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Chrysuronia 
versicolor 

beija-flor-de-
banda-branca 

  Fl,An baixa NEC 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

          Acessória 

Leucochloris 
albicollisend 

beija-flor-de-
papo-branco 

  Fl,An baixa NEC 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Chionomesa 
fimbriata 

beija-flor-de-
garganta-verde 

  Fl,An baixa NEC 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Gruiformes                                       

Aramidae                                       

Aramus guarauna carão   Aq baixa CAR   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

              Acidental 

Rallidae                                       

Porphyrio martinica 
frango-d’água-

azul 
  

Aq,B
a 

baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acessória 

Laterallus 
melanophaius 

sanã-parda   
Aq,B

a 
media ONI       

Wikia
ves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

        Acidental 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Laterallus 
leucopyrrhus 

sanã-vermelha   
Aq,B

a 
media ONI   

Rudolf, 
2021 

                      Acidental 

Pardirallus 
nigricans 

saracura-sanã   
Aq,B

a 
baixa ONI 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiaves, 

2022 
        Constante 

Pardirallus 
sanguinolentus 

saracura-do-
banhado 

  
Aq,B

a 
media ONI         

Wikiave
s, 2022 

                Acidental 

Aramides 
saracuraend 

saracura-do-
mato 

  Fl,Ba media ONI 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
      Acessória 

Gallinula galeata galinha-d’água   
Aq,B

a 
baixa ONI 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Charadriiformes                                       

Charadriidae                                       

Pluvialis dominica batuiruçu   
An,B

a 
baixa INS   

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiave
s, 2022 

                Acidental 

Vanellus chilensis quero-quero   
An,B

a 
baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

Constante 

Recurvirostridae                                       

Himantopus 
melanurus 

pernilongo-de-
costas-brancas 

  
An,B

a 
baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Scolopacidae                                       

Calidris fuscicollis 
maçarico-de-
sobre-branco 

  
An,B

a 
baixa INS     

Wikiave
s, 2022, 
Meyer, 
2015 

  
Wikiave
s, 2022 

                Acidental 

Calidris melanotos 
maçarico-de-

colete 
  

An,B
a 

baixa INS 

Meyer, 
2015, 
Meyer, 
2016b 

  

Wikiave
s, 2022, 
Meyer, 
2015 

  
Wikiave
s, 2022 

                Acidental 

Gallinago 
paraguaiae 

narceja   
An,B

a 
media INS 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acessória 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Phalaropus tricolor pisa-n’água   
An,B

a 
baixa INS 

Meyer, 
2015, 
Meyer, 
2016b 

                        Acidental 

Actitis macularius 
maçarico-

pintado 
  

An,B
a 

baixa INS 

Meyer, 
2015, 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022 

                      Acidental 

Tringa solitaria 
maçarico-
solitário 

  
An,B

a 
baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Meyer     
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Tringa melanoleuca 
maçarico-
grande-de-

perna-amarela 
  

An,B
a 

baixa INS 

Meyer, 
2015, 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022 

Meyer, 
Meyer, 
2015 

  
Wikiave
s, 2022 

                Acessória 

Tringa flavipes 
maçarico-de-

perna-amarela 
  

An,B
a 

baixa INS 

Meyer, 
2015, 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer, 
2015 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
      

Wikiaves, 
2022 

      Acessória 

Jacanidae                                       

Jacana jacana jaçanã   Aq baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Ciconiiformes                                       

Ciconiidae                                       

Ciconia maguari maguari   
An,B

a 
baixa CAR   

Wikiave
s, 2022 

                      Acidental 

Mycteria americana cabeça-seca   
An,B

a 
baixa CAR   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
          

Wikiaves, 
2022 

  Acessória 

Suliformes                                       

Phalacrocoracidae                                       

Nannopterum 
brasilianum 

biguá   Aq baixa CAR 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Meyer 
et al.. 
2021 

          
Wikiaves, 

2022 
Constante 

Pelecaniformes                                       

Ardeidae                                       

Nycticorax 
nycticorax 

socó-
dorminhoco 

  
Aq,A

n 
baixa CAR 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
    

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

    Constante 



               
 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 734 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 734  

Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Butorides striata socozinho   
Aq,A

n 
baixa CAR 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Bubulcus ibis garça-vaqueira   
Aq,A

n 
baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

    Constante 

Ardea cocoi garça-moura   
Aq,A

n 
media CAR 

Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

                Acidental 

Ardea alba 
garça-branca-

grande 
  

Aq,A
n 

baixa CAR 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Syrigma sibilatrix maria-faceira   
Aq,A

n 
media CAR 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

    
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Egretta thula 
garça-branca-

pequena 
  

Aq,A
n 

baixa CAR 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Biz, 2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

    
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Threskiornithidae                                       

Plegadis chihi caraúna   
Ba,A

n 
baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

    
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Mesembrinibis 
cayennensis 

coró-coró   
Ba,A

n 
media INS 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Phimosus 
infuscatus 

tapicuru   
Ba,A

n 
baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Theristicus 
caudatus 

curicaca   
Ba,A

n 
baixa ONI 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 

Wikiave
s, 2022 

Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Constante 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Rudolf, 
2021 

Platalea ajaja colhereiro   
Ba,A

n 
baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

            
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Cathartiformes                                       

Cathartidae                                       

Sarcoramphus papa urubu-rei   Fl,An media NCF 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
      

Wikiaves, 
2022 

    
Wikiaves, 

2022 
Acessória 

Coragyps atratus urubu-preto   Fl,An baixa NCF 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Cathartes aura 
urubu-de-
cabeça-

vermelha 
  Fl,An baixa NCF 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Accipitriformes                                       

Pandionidae                                       

Pandion haliaetus 
águia-

pescadora 
  Aq baixa CAR 

Meyer, 
2016b 

                        Acidental 

Accipitridae                                       

Elanus leucurus gavião-peneira   
Ca,B

a 
baixa CAR 

Meyer, 
2016b 

        
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Leptodon 
cayanensis 

gavião-gato   Fl media CAR 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Elanoides forficatus gavião-tesoura   Fl media CAR 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

        
Wikiaves, 

2022 
Constante 

Spizaetus tyrannus 
gavião-pega-

macaco 
VU - SC Fl media CAR 

Meyer, 
2016a, 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

        
Meyer, 
2016a 

  Acessória 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Spizaetus 
melanoleucus 

gavião-pato EN - SC Fl media CAR 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Spizaetus ornatus 
gavião-de-
penacho 

CR - SC, 
NT - IUCN 

Fl alta CAR 

Meyer, 
2016a, 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer, 
2016a 

                    Acidental 

Rostrhamus 
sociabilis 

gavião-
caramujeiro 

  Fl baixa CAR   
Wikiave
s, 2022 

    
Wikiave
s, 2022 

                Acidental 

Harpagus diodon 
gavião-

bombachinha 
  Fl baixa CAR 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Ictinia plumbea sovi   Fl baixa CAR 
Meyer, 
2016b 

        
Wikiaves, 

2022 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Circus buffoni 
gavião-do-
banhado 

  Fl baixa CAR   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

                Acidental 

Accipiter striatus tauató-miúdo   Fl media CAR 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Accipiter bicolor 
gavião-

bombachinha-
grande 

  Fl media CAR                         Autor Acidental 

Geranospiza 
caerulescens 

gavião-
pernilongo 

  Fl media CAR 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

  
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
    Acessória 

Heterospizias 
meridionalis 

gavião-caboclo   Fl,An baixa CAR 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
          

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Amadonastur 
lacernulatusend 

gavião-pombo-
pequeno 

VU - SC, 
BR, IUCN 

Fl alta CAR             

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Urubitinga 
urubitinga 

gavião-preto   Fl media CAR   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

                  Acidental 

Rupornis 
magnirostris 

gavião-carijó   Fl,An baixa CAR 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Constante 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Rudolf, 
2021 

Parabuteo 
leucorrhous 

gavião-de-
sobre-branco 

  Fl media CAR           
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Geranoaetus 
albicaudatus 

gavião-de-
rabo-branco 

  Fl baixa CAR 
Meyer, 
2016b 

      
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 

Pseudastur 
polionotusend 

gavião-pombo-
grande 

NT - IUCN Fl alta CAR   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
            

Wikiaves, 
2022 

Acidental 

Buteo brachyurus 
gavião-de-

cauda-curta 
  Fl media CAR 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Strigiformes                                       

Tytonidae                                       

Tyto furcata suindara   An baixa CAR 
Meyer, 
2016b 

        
Wikiaves, 

2022 
Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Strigidae                                       

Megascops choliba 
corujinha-do-

mato 
  Fl media CAR 

Meyer, 
2016b 

        
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Megascops 
sanctaecatarinae 

corujinha-do-
sul 

  Fl media CAR 
Meyer, 
2016b 

        
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Pulsatrix 
koeniswaldianaend 

murucututu-de-
barriga-
amarela 

  Fl media CAR 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Bubo virginianus jacurutu   Fl,An baixa CAR         
Wikiave
s, 2022 

                Acidental 

Strix hylophilaend coruja-listrada NT - IUCN Fl media CAR   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

          
Wikiaves, 

2022 
          Acidental 

Glaucidium 
brasilianum 

caburé   Fl media CAR   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

                      Acidental 

Athene cunicularia 
coruja-

buraqueira 
  

Ca,A
n 

baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Biz, 2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Asio clamator 
coruja-

orelhuda 
  Fl baixa CAR 

Meyer, 
2016b 

        
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Trogoniformes                                       

Trogonidae                                       

Trogon 
surrucuraend 

surucuá-
variado 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Constante 

Trogon 
chrysochloros 

surucuá-
dourado 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

        

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Coraciiformes                                       

Alcedinidae                                       

Megaceryle 
torquata 

martim-
pescador-

grande 
  Aq baixa CAR 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

    
Wikiaves, 

2022 
      Acessória 

Chloroceryle 
amazona 

martim-
pescador-

verde 
  Aq baixa CAR 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Chloroceryle 
americana 

martim-
pescador-
pequeno 

  Aq baixa CAR 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

  
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acessória 

Galbuliformes                                       

Bucconidae                                       

Malacoptila 
striataend 

barbudo-rajado   Fl media INS             
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Nystalus chacuru joão-bobo   An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Piciformes                                       

Ramphastidae                                       

Ramphastos 
dicolorusend 

tucano-de-
bico-verde 

  Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Pacas, 
2014, 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  Constante 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Pteroglossus 
bailloniend 

araçari-banana NT - IUCN Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

                      Acidental 

Picidae                                       

Picumnus 
temminckiiend 

picapauzinho-
de-coleira 

  Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
      Constante 

Picumnus 
nebulosus 

picapauzinho-
carijó 

NT - IUCN Fl baixa INS   
Rudolf, 
2021 

                      Acidental 

Melanerpes 
candidus 

pica-pau-
branco 

  Fl,An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Melanerpes 
flavifronsend 

benedito-de-
testa-amarela 

  Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Veniliornis 
spilogasterend 

pica-pau-
verde-carijó 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Campephilus 
robustus 

pica-pau-rei   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Dryocopus lineatus 
pica-pau-de-

banda-branca 
  Fl media INS 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Constante 

Celeus galeatusend 
pica-pau-de-
cara-canela 

VU - SC, 
IUCN, EN 

- BR 
Fl alta INS             

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Celeus flavescens 
pica-pau-de-

cabeça-
amarela 

    media INS           Biz, 2016               Acidental 

Piculus 
aurulentusend 

pica-pau-
dourado 

NT - IUCN Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Colaptes 
melanochloros 

pica-pau-
verde-barrado 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Colaptes 
campestris 

pica-pau-do-
campo 

  An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Cariamiformes                                       

Cariamidae                                       

Cariama cristata seriema   
Ca,A

n 
baixa ONI wikives           

Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Falconiformes                                       

Falconidae                                       

Herpetotheres 
cachinnans 

acauã   Fl media CAR   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 

Micrastur ruficollis falcão-caburé   Fl media CAR 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Micrastur 
semitorquatus 

falcão-relógio   Fl media CAR 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

        
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Caracara plancus carcará   
Ca,A

n 
baixa CAR 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

    
Wikiaves, 

2022 
      Acessória 

Milvago 
chimachima 

carrapateiro   
Ca,A

n 
baixa CAR 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

    
Wikiaves, 

2022 
      Acessória 

Milvago chimango chimango   
Ca,A

n 
baixa CAR 

Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 

2022 
      

Wikiaves, 
2022 

      Acessória 

Falco sparverius quiriquiri   
Ca,A

n 
baixa CAR 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acessória 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Falco rufigularis cauré   Fl media CAR   
Wikiave
s, 2022 

                      Acidental 

Falco femoralis 
falcão-de-

coleira 
  

Ca,A
n 

baixa CAR 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Psittaciformes                                       

Psittacidae                                       

Myiopsitta 
monachus 

caturrita   Fl,An baixa GRA 
Wikiave
s, 2022 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Brotogeris tiricaend periquito-rico   Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Pionopsitta 
pileataend 

cuiú-cuiú   Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

          Acessória 

Triclaria 
malachitaceaend 

sabiá-cica 
VU - SC, 

NT - IUCN 
Fl alta FRU 

Meyer, 
2016a, 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021, 
Meyer, 
2016a 

  
Wikia
ves, 
2022 

    
Meyer, 
2016a 

  
Meyer, 
2016a 

        Acessória 

Pionus maximiliani maitaca-verde   Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

        

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Amazona 
vinaceaend 

papagaio-de-
peito-roxo 

EN - SC, 
IUCN, VU 

- BR 
Fl alta FRU 

Meyer, 
2016a, 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021, 
Meyer, 
2016a 

Meyer, 
2016a 

      
Meyer 
et al.. 
2021 

    
Wikiaves, 

2022 
  

Meyer, 
2016a 

  Acessória 

Forpus 
xanthopterygius 

tuim   Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

    
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Pyrrhura 
frontalisend 

tiriba-de-testa-
vermelha 

  Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Primolius maracana maracanã 
CR - SC, 

NT - IUCN 
Fl alta FRU           

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Psittacara 
leucophthalmus 

periquitão   Fl baixa FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Passeriformes                                       

Thamnophilidae                                       

Terenura 
maculataend 

zidedê   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

          
Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Rhopias gularis 
choquinha-de-

garganta-
pintada 

  Fl media INS   
Wikiave
s, 2022 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Dysithamnus 
mentalis 

choquinha-lisa   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
      Acessória 

Herpsilochmus 
rufimarginatus 

chorozinho-de-
asa-vermelha 

  Fl media INS             
Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Thamnophilus 
ruficapillus 

choca-de-
chapéu-
vermelho 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Thamnophilus 
caerulescens 

choca-da-mata   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Hypoedaleus 
guttatusend 

chocão-carijó   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Batara cinerea matracão   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Mackenziaena 
leachiiend 

borralhara-
assobiadora 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 

Mackenziaena 
severaend 

borralhara   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acessória 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Biatas nigropectus papo-branco 
VU - SC, 

IUCN 
Fl alta INS 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

          Acessória 

Myrmoderus 
squamosusend 

papa-formiga-
de-grota 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Pyriglena 
leucopteraend 

papa-taoca-do-
sul 

  Fl alta INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Drymophila 
ferrugineaend 

dituí   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

        
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Drymophila 
rubricollis 

choquinha-
dublê 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
      

Wikiaves, 
2022 

Constante 

Drymophila 
maluraend 

choquinha-
carijó 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Conopophagidae                                       

Conopophaga 
lineataend 

chupa-dente   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
      Constante 

Grallariidae                                       

Grallaria varia tovacuçu   Fl alta INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

    
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Cryptopezus 
nattereriend 

pinto-do-mato   Fl alta INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022 

                      Acidental 

Rhinocryptidae                                       

Psilorhamphus 
guttatus 

tapaculo-
pintado 

NT - IUCN Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Autor       
Wikiaves, 

2022 
Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Merulaxis aterend entufado 
VU - SC, 

NT - IUCN 
Fl alta INS           

Wikiaves, 
2022 

              Acidental 

Eleoscytalopus 
indigoticusend 

macuquinho NT - IUCN Fl baixa INS 
Wikiave
s, 2022 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

        Acessória 

Scytalopus 
iraiensis 

tapaculo-da-
várzea 

EN - SC, 
BR, IUCN 

Fl alta INS                         
Wikiaves, 

2022 
Acidental 

Scytalopus 
speluncaeend 

tapaculo-preto   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022 

      
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Formicariidae                                       
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Chamaeza 
campanisona 

tovaca-
campainha 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

          Acessória 

Chamaeza 
ruficaudaend 

tovaca-de-
rabo-vermelho 

  Fl media INS   
Rudolf, 
2021 

            
Wikiaves, 

2022 
      

Wikiaves, 
2022 

Acidental 

Scleruridae                                       

Sclerurus 
scansorend 

vira-folha   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Dendrocolaptidae                                       

Sittasomus 
griseicapillus 

arapaçu-verde   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Dendrocolaptes 
platyrostris 

arapaçu-
grande 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Xiphocolaptes 
albicollis 

arapaçu-de-
garganta-

branca 
  Fl media INS 

Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Xiphorhynchus 
fuscusend 

arapaçu-rajado   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Campylorhamphus 
falcularius 

arapaçu-de-
bico-torto 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
  

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

        Acessória 

Lepidocolaptes 
falcinellusend 

arapaçu-
escamoso-do-

sul 
  Fl media INS 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Constante 

Xenopidae                                       

Xenops rutilans 
bico-virado-

carijó 
  Fl media INS 

Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Furnariidae                                       
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Furnarius rufus joão-de-barro   
Ca,A

n 
baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Constante 

Lochmias nematura joão-porca   Aq,Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Constante 

Anabazenops 
fuscusend 

trepador-
coleira 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Autor       
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Cichlocolaptes 
leucophrusend 

trepador-
sobrancelha 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 

Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Heliobletus 
contaminatusend 

trepadorzinho   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Philydor 
atricapillusend 

limpa-folha-
coroado 

  Fl media INS             

Wikiave
s, 

2022,M
eyer et 

al.. 2021 

            Acidental 

Anabacerthia 
amaurotisend 

limpa-folha-
miúdo 

NT - IUCN Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      Biz, 2016 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Syndactyla 
rufosuperciliata 

trepador-quiete   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Dendroma rufa 
limpa-folha-de-

testa-baia 
  Fl media INS 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Clibanornis 
dendrocolaptoidese

nd 
cisqueiro NT - IUCN Fl media INS   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

                    
Wikiaves, 

2022 
Acidental 

Automolus 
leucophthalmusend 

barranqueiro-
de-olho-branco 

  Fl media INS           
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acidental 

Leptasthenura 
striolataend 

grimpeirinho   Fl media INS                         Autor Acidental 

Leptasthenura 
setariaend 

grimpeiro NT - IUCN Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 

2022 
Wikiave
s, 2022 

            Acessória 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Rudolf, 
2021 

Anumbius annumbi cochicho   
Ca,A

n 
baixa INS   

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

          
Wikiaves, 

2022 
Acessória 

Cranioleuca 
obsoletaend 

arredio-
oliváceo 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Certhiaxis 
cinnamomeus 

curutié   
Ba,A

n 
baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 

2022 
      Constante 

Schoeniophylax 
phryganophilus 

bichoita   Fl baixa INS             
Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Synallaxis 
cinerascens 

pi-puí   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
  

Wikiaves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
      Acessória 

Synallaxis 
ruficapillaend 

pichororé   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Synallaxis spixi joão-teneném   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Pipridae                                       

Ilicura militarisend tangarazinho   Fl media ONI             
Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Chiroxiphia 
caudataend 

tangará   Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Constante 

Cotingidae                                       

Carpornis 
cucullataend 

corocoxó NT - IUCN Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Procnias 
nudicollisend 

araponga NT - IUCN Fl alta FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 

Tityridae                                       

Schiffornis 
virescensend 

flautim   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
    Constante 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Tityra inquisitor 

anambé-
branco-de-
bochecha-

parda 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Tityra cayana 
anambé-

branco-de-
rabo-preto 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Constante 

Pachyramphus 
viridis 

caneleiro-
verde 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Pachyramphus 
castaneus 

caneleiro   Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
      Constante 

Pachyramphus 
polychopterus 

caneleiro-preto   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Pachyramphus 
validus 

caneleiro-de-
chapéu-preto 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Platyrinchidae                                       

Platyrinchus 
mystaceus 

patinho   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
      Constante 

Rhynchocyclidae                                       

Mionectes 
rufiventrisend 

abre-asa-de-
cabeça-cinza 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Leptopogon 
amaurocephalus 

cabeçudo   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Phylloscartes 
ventralis 

borboletinha-
do-mato 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Tolmomyias 
sulphurescens 

bico-chato-de-
orelha-preta 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Todirostrum 
poliocephalumend 

teque-teque   Fl media INS         
Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Todirostrum 
cinereum 

ferreirinho-
relógio 

  Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Poecilotriccus 
plumbeiceps 

tororó   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Myiornis 
auricularisend 

miudinho   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
      Constante 

Hemitriccus diops olho-falso EN - SC Fl media INS             
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Hemitriccus 
obsoletusend 

catraca   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Tyrannidae                                       

Hirundinea 
ferruginea 

gibão-de-couro   An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Euscarthmus 
meloryphus 

barulhento   Fl baixa INS           
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Tyranniscus 
burmeisteri 

piolhinho-
chiador 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Camptostoma 
obsoletum 

risadinha   Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

          Acessória 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-

barriga-
amarela 

  Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acessória 

Elaenia parvirostris tuque-pium   Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Elaenia mesoleuca tuque   Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Elaenia obscura tucão   Fl baixa INS   
Wikiave
s, 2022, 

                      Acidental 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Rudolf, 
2021 

Myiopagis caniceps 
guaracava-

cinzenta 
  Fl media INS 

Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Phyllomyias 
virescens 

piolhinho-
verdoso 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Phyllomyias 
fasciatus 

piolhinho   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Serpophaga 
nigricans 

joão-pobre   Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Serpophaga 
subcristata 

alegrinho   Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Serpophaga 
griseicapilla 

alegrinho-
trinador 

  Fl baixa INS           
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Attila phoenicurus 
capitão-
castanho 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Attila rufus 
capitão-de-

saíra 
  Fl media INS   

Wikiave
s, 2022 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Legatus 
leucophaius 

bem-te-vi-
pirata 

  Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Ramphotrigon 
megacephalum 

maria-
cabeçuda 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

        
Wikiaves, 

2022 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Myiarchus 
swainsoni 

irré   Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Sirystes sibilator gritador   Fl media INS   
Wikiave
s, 2022 

                      Acidental 

Pitangus 
sulphuratus 

bem-te-vi   Fl,An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022 

Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 

      
Wikiaves, 

2022 
    Constante 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

et al.. 
2021 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro   
Ca,A

n 
baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

    
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Myiodynastes 
maculatus 

bem-te-vi-
rajado 

  Fl,An media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Megarynchus 
pitangua 

neinei   Fl,An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-
de-penacho-

vermelho 
  Fl,An baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Tyrannus 
melancholicus 

suiriri   Fl,An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
    Constante 

Tyrannus savana tesourinha   Fl,An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Empidonomus 
varius 

peitica   Fl,An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Colonia colonus viuvinha   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

      Constante 

Arundinicola 
leucocephala 

freirinha   
Aq,A

n 
baixa INS   

Wikiave
s, 2022 

                      Acidental 

Fluvicola nengeta 
lavadeira-

mascarada 
  

Aq,A
n 

baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Rudolf, 
2021 

Pyrocephalus 
rubinus 

príncipe   Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Muscipipra 
vetulaend 

tesoura-
cinzenta 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Myiophobus 
fasciatus 

filipe   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Constante 

Lathrotriccus euleri enferrujado   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Contopus cinereus 
papa-moscas-

cinzento 
  Fl media INS 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
        

Wikiaves, 
2022 

    Acessória 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno   Fl,An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Knipolegus 
lophotes 

maria-preta-
de-penacho 

  
Ca,A

n 
media INS                   

Wikiaves, 
2022 

      Acidental 

Knipolegus 
nigerrimus 

maria-preta-
de-garganta-

vermelha 
  

Ca,A
n 

media INS 
Meyer, 
2016b 

        
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Knipolegus 
cyanirostris 

maria-preta-
de-bico-
azulado 

  Fl media INS           
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 

Nengetus cinereus primavera   
Ca,A

n 
baixa INS   

Passo 
Manso, 
2012, 

              
Wikiaves, 

2022 
      Acidental 

Vireonidae         INS                             

Cyclarhis 
gujanensis 

pitiguari   Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

    
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Acessória 

Hylophilus 
poicilotisend 

verdinho-
coroado 

  Fl baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Vireo chivi juruviara   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Rudolf, 
2021 

Corvidae                                       

Cyanocorax 
caeruleusend 

gralha-azul NT - IUCN Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022 

      
Wikiaves, 

2022 
      

Wikiaves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Acessória 

Cyanocorax 
chrysops 

gralha-picaça   Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acessória 

Hirundinidae                                       

Pygochelidon 
cyanoleuca 

andorinha-
pequena-de-

casa 
  Fl,An baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Alopochelidon 
fucata 

andorinha-
morena 

  Fl,An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

                      Acidental 

Stelgidopteryx 
ruficollis 

andorinha-
serradora 

  Fl,An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Progne tapera 
andorinha-do-

campo 
  Fl,An baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Progne chalybea 
andorinha-

grande 
  Fl,An baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
      Constante 

Tachycineta 
leucorrhoa 

andorinha-de-
sobre-branco 

  Fl,An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Constante 

Hirundo rustica 
andorinha-de-

bando 
  Fl,An baixa INS 

Meyer, 
2015, 
Meyer, 
2016b 

      
Wikiave
s, 2022 

                Acidental 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Petrochelidon 
pyrrhonota 

andorinha-de-
dorso-

acanelado 
  Fl,An baixa INS 

Meyer, 
2015, 
Meyer, 
2016b 

                        Acidental 

Troglodytidae                                       

Troglodytes 
musculus 

corruíra   An baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Polioptilidae                                       

Polioptila lactea 
balança-rabo-

leitoso 
VU - SC, 

NT - IUCN 
Fl alta INS   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

        

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Turdidae                                       

Turdus flavipes sabiá-una   Fl,An media ONI 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Turdus leucomelas sabiá-barranco   Fl,An baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Pacas, 
2014, 

Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
    Acessória 

Turdus rufiventris 
sabiá-

laranjeira 
  Fl,An baixa ONI 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
      

Wikiaves, 
2022 

Constante 

Turdus 
amaurochalinus 

sabiá-poca   Fl,An baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Turdus 
subalarisend 

sabiá-ferreiro   Fl,An media ONI 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acessória 

Turdus albicollis sabiá-coleira   Fl,An baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
      Constante 

Mimidae                                       
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Mimus saturninus 
sabiá-do-

campo 
  

Ca,A
n 

baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Mimus triurus 
calhandra-de-

três-rabos 
  

Ca,A
n 

baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

                        Acidental 

Estrildidae                                       

Estrilda astrild bico-de-lacre   An baixa GRA 
Wikiave
s, 2022 

        
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
      Acessória 

Passeridae                                       

Passer domesticus pardal   An baixa GRA 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Pacas, 
2014, 

Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

  
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

      Constante 

Motacillidae                                       

Anthus chii 
caminheiro-
zumbidor 

  
Ca,A

n 
baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
    

Wikiaves, 
2022 

        Acessória 

Anthus hellmayri 
caminheiro-de-

barriga-
acanelada 

  
Ca,A

n 
baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 

Fringillidae                                       

Spinus 
magellanicus 

pintassilgo   An baixa GRA 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
      Constante 

Cyanophonia 
cyanocephala 

gaturamo-rei   Fl media FRU   
Rudolf, 
2021 

  
Wikia
ves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Chlorophonia 
cyanea 

gaturamo-
bandeira 

  Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

        
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Euphonia 
chalybeaend 

cais-cais NT - IUCN Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Euphonia violacea 
gaturamo-
verdadeiro 

  Fl baixa FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Euphonia 
pectoralisend 

ferro-velho   Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Passerellidae                                       

Ammodramus 
humeralis 

tico-tico-do-
campo 

  
An,C

a 
baixa GRA 

Meyer, 
2016b 

Autor       
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Zonotrichia 
capensis 

tico-tico   
An,C

a 
baixa GRA 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Constante 

Icteridae                                       

Leistes superciliaris 
polícia-inglesa-

do-sul 
  

An,B
a 

baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Cacicus 
chrysopterus 

tecelão   Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Cacicus 
haemorrhous 

guaxe   Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Icterus 
pyrrhopterus 

encontro   Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

        
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Molothrus 
rufoaxillaris 

chupim-
azeviche 

  
An,C

a 
baixa ONI 

Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Molothrus 
oryzivorus 

iraúna-grande   
An,C

a 
baixa ONI 

Wikiave
s, 2022 

                        Acidental 

Molothrus 
bonariensis 

chupim   
An,C

a 
baixa ONI 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

  
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

      
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Constante 



               
 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 756 

AIBH - RIO ITAJAÍ DO OESTE Página 756  

Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto   
An,C

a 
baixa ONI 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

          
Wikiaves, 

2022 
Acessória 

Agelaioides badius asa-de-telha   
An,C

a 
baixa ONI 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

    
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
    Constante 

Chrysomus 
ruficapillus 

garibaldi   
An,B

a 
baixa ONI 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Pseudoleistes 
guirahuro 

chupim-do-
brejo 

  
An,B

a 
baixa ONI 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
    Constante 

Parulidae                                       

Geothlypis 
aequinoctialis 

pia-cobra   
An,B

a 
baixa INS 

Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Setophaga 
pitiayumi 

mariquita   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Myiothlypis 
leucoblephara 

pula-pula-
assobiador 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Basileuterus 
culicivorus 

pula-pula   Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Mitrospingidae                                       
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Orthogonys 
chloricterusend 

catirumbava   Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

                      Acidental 

Cardinalidae                                       

Piranga flava 
sanhaço-de-

fogo 
  Fl media FRU             

Meyer 
et al.. 
2021 

            Acidental 

Habia rubica tiê-de-bando   Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Acessória 

Amaurospiza 
moesta 

negrinho-do-
mato 

  Fl media GRA 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Cyanoloxia 
glaucocaerulea 

azulinho   Fl,An baixa GRA 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
    

Wikiaves, 
2022 

        Acessória 

Cyanoloxia 
brissonii 

azulão   Fl media GRA 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

                      Acidental 

Thraupidae                                       

Orchesticus abeillei sanhaço-pardo NT - IUCN Fl media ONI             Autor             Acidental 

Embernagra 
platensis 

sabiá-do-
banhado 

  Ba baixa INS 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

                      Acidental 

Chlorophanes spiza saí-verde   Fl media FRU             Autor             Acidental 

Hemithraupis guira 
saíra-de-papo-

preto 
  Fl media FRU   

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

    
Wikiaves, 

2022 
              Acidental 

Hemithraupis 
ruficapillaend 

saíra-ferrugem   Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Tersina viridis saí-andorinha   Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Dacnis nigripes 
saí-de-pernas-

pretas 
NT - IUCN Fl media FRU           

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Dacnis cayana saí-azul   Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Saltator similis trinca-ferro   Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
      

Wikiaves, 
2022 

Constante 

Saltator 
maxillosusend 

bico-grosso   Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
    

Wikiaves, 
2022 

        Acessória 

Saltator 
fuliginosusend 

bico-de-
pimenta 

VU - SC Fl media ONI 

Meyer, 
2016a, 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Pacas, 
2014, 

Rudolf, 
2021, 
Meyer, 
2016a 

Meyer, 
2016a 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Coereba flaveola cambacica   Fl,An media NEC   
Rudolf, 
2021 

        
Wikiave
s, 2022 

            Acidental 

Asemospiza 
fuliginosa 

cigarra-preta   Fl media GRA 
Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Volatinia jacarina tiziu   An baixa GRA 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Pacas, 
2014, 

Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Trichothraupis 
melanops 

tiê-de-topete   Fl,An media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Coryphospingus 
cucullatus 

tico-tico-rei   An baixa GRA 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Tachyphonus 
coronatusend 

tiê-preto   Fl,An media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Sporophila lineola bigodinho   An baixa GRA 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 
              Acidental 

Sporophila 
frontalisend 

pixoxó 
VU - SC, 
BR, IUCN 

Fl alta GRA 

Meyer, 
2016a, 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer, 
2016a 

    
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Sporophila 
falcirostris 

cigarrinha-do-
sul 

EN - SC, 
VU - BR, 

IUCN 
Fl alta GRA 

Meyer, 
2016a, 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Sporophila 
caerulescens 

coleirinho   
Ca,A

n 
baixa GRA 

Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Poospiza nigrorufa quem-te-vestiu   Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Autor 
Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiaves, 

2022 
        Constante 

Thlypopsis sordida saí-canário   Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022 

            Acessória 

Thlypopsis 
pyrrhocomaend 

cabecinha-
castanha 

  Fl media INS 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Castanozoster 
thoracicusend 

peito-pinhão   Fl media INS   Autor                       Acidental 

Donacospiza 
albifrons 

tico-tico-do-
banhado 

  
Ba,A

n 
baixa INS         

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022 

            
Wikiaves, 

2022 
Acidental 

Microspingus 
cabanisi 

quete-do-sul   Fl baixa ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Conirostrum 
speciosum 

figuinha-de-
rabo-castanho 

  Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

    
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Sicalis flaveola 
canário-da-

terra 
  

Ca,A
n 

baixa GRA 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

Wikiaves, 
2022 

  
Wikiaves, 

2022 
  Constante 

Sicalis luteola tipio   
Ca,A

n 
baixa GRA   

Rudolf, 
2021 

                      Acidental 

Haplospiza 
unicolorend 

cigarra-bambu   Fl,An media GRA 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 

Pipraeidea 
melanonota 

saíra-viúva   Fl media ONI 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 

  
Wikiaves, 

2022 
        Acessória 
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Ordem/Família/Espé
cie 

Nome Popular 
Cat. 

Ameaça 
Hab. 

Sem. 
Amb 

Guildas 
Alimentar 

Salete Taió 
Rio do 
Campo 

Mirim 
Doce 

Rio do 
Oeste 

Laurentino 
Rio do 

Sul 

Braço do 
Trombud

o 

Trombudo 
Central 

Agrolândi
a 

Agronômica 
Pouso 

Redondo 

Ponte 
Alta do 
Norte 

Constância 
municípios 

Rudolf, 
2021 

et al.. 
2021 

Rauenia 
bonariensis 

sanhaço-papa-
laranja 

  Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
  

Wikiaves, 
2022 

    Acessória 

Stephanophorus 
diadematus 

sanhaço-frade   Fl,An media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

        
Wikiave
s, 2022 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Cissopis leverianus tietinga EN - SC Fl alta FRU     
Wikiave
s, 2022 

                    Acidental 

Paroaria coronata cardeal   
Ca,A

n 
baixa ONI                         

Wikiaves, 
2022 

Acidental 

Thraupis sayaca 
sanhaço-
cinzento 

  Fl,An media FRU 
Meyer, 
2016b 

Passo 
Manso, 
2012, 
Pacas, 
2014, 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Thraupis 
cyanopteraend 

sanhaço-de-
encontro-azul 

NT - IUCN Fl,An media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

Wikia
ves, 
2022 

Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
        Constante 

Thraupis palmarum 
sanhaço-do-

coqueiro 
  Fl,An media FRU 

Meyer, 
2016b 

Rudolf, 
2021 

    
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

      
Wikiaves, 

2022 
    Acessória 

Thraupis ornataend 
sanhaço-de-

encontro-
amarelo 

  Fl,An media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 

Stilpnia preciosa saíra-preciosa   Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

      
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

        
Wikiaves, 

2022 
  Acessória 

Tangara 
seledonend 

saíra-sete-
cores 

  Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Wikiave
s, 2022, 
Rudolf, 
2021 

Wikiave
s, 2022 

  
Wikiave
s, 2022 

Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

  
Wikiaves, 

2022 
    

Wikiaves, 
2022 

  Constante 

Tangara 
cyanocephalaend 

saíra-militar   Fl media FRU   
Rudolf, 
2021 

      Biz, 2016               Acidental 

Tangara 
desmarestiend 

saíra-lagarta   Fl media FRU 
Meyer, 
2016b 

Autor       
Wikiaves, 
2022, Biz, 

2016 

Wikiave
s, 2022, 
Meyer 
et al.. 
2021 

            Acessória 
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