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1 INTRODUÇÃO
O presente documento faz parte do processo de licenciamento ambiental da
Usina Hidrelétrica de Mauá, no Rio Tibagi, em conformidade com a Resolução 001/86 CONAMA. Este estudo pretende atender ao primeiro requisito da Licença Prévia (LP) Nº
9589, emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná “Aprofundar os estudos etno-ecológicos
e relacionar com os impactos de jusante”. Os demais requisitos da Licença Prévia são
objeto de outros documentos e estudos já entregues ao órgão licenciador.
O documento seguiu as orientações estabelecidas por Termo de Referência
elaborado pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI e encaminhado ao órgão licenciador
pelo ofício nº 235/CMAM/CGPIMA/2006. Para atender a todas as solicitações do referido
Termo de Referência, foi criada uma equipe multidisciplinar composta por pesquisadores
e consultores especialistas em várias áreas do conhecimento. O trabalho de coleta e
análise das informações obtidas por dados secundários e visitas de campo foi realizado
no período de julho a setembro de 2007. Durante este período a equipe de pesquisadores
teve o acompanhamento de técnicos da Funai e representantes indígenas das áreas
estudadas, que participaram efetivamente dos trabalhos.
O estudo foi dividido em: um diagnóstico físico, biológico, socioeconômico e
cultural das Terras Indígenas de Mococa e Queimadas, evidenciando também suas
relações com as demais Terras Indígenas da bacia do rio Tibagi e os municípios próximos
e o levantamento dos possíveis impactos decorrentes da futura construção do
empreendimento com a conseqüente proposição de medidas mitigadoras e/ou
compensatórias. Tanto o diagnóstico quanto a discussão dos possíveis impactos foram
redigidos separadamente para Mococa e Queimadas e serão submetidos para a análise
da Fundação Nacional do Índio e do órgão ambiental do estado do Paraná.
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2 DADOS DO EMPREENDEDOR
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul
CNPJ/MF 08.567.195/0001-20
Contrato de Constituição de Consórcio registrado na Junta Comercial do Paraná sob o nº
41500146954
Sede: Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba - Paraná
Consorciadas:
Copel Geração S.A. - 51%
Subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL
CNPJ/MF 04.370.282/0001-70
Sede: Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba - Paraná
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. - 49%
Subsidiária da ELETROBRÁS
CNPJ/MF 00.073.957/0001-68
Sede: Rua Deputado Edu Vieira, 999 - Bairro Pantanal - Florianópolis - Santa Catarina

3 EMPREENDIMENTO
3.1

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
O empreendimento UHE Mauá situa-se na porção média do rio Tibagi, região

centro-leste do estado do Paraná, projetado para as coordenadas 24º02’24“ de latitude
Sul e 50º41’33” de longitude Oeste, na divisa dos municípios de Telêmaco Borba e
Ortigueira, próximo ao local denominado Salto Mauá. Esse barramento está previsto a
montante da atual UHE Presidente Vargas, pertencente à empresa Klabin S.A. A casa de
força principal da UHE Mauá está projetada a jusante desta usina, próxima à foz do
ribeirão das Antas.
O acesso ao local do aproveitamento, especificamente à área projetada para
implantação da infra-estrutura definitiva e de apoio pode ser feito a partir da capital do
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estado, a cidade de Curitiba, pela BR-277 até a localidade de Spréa, no município de
Palmeira, seguindo-se pela BR-376 até a cidade de Imbaú e pela rodovia PR-160 até a
cidade de Telêmaco Borba. Segue-se pela estrada vicinal de acesso à Klabin Fábrica de
Papel e Celulose S.A., proprietária das terras da margem direita do rio Tibagi, até à vila
Mauá, núcleo populacional mais próximo dos canteiros de obra projetados na margem
direita. Para acessar a margem esquerda, segue-se a partir de Imbaú pela BR-376, até a
cidade de Ortigueira. A partir daí toma-se à direita estrada vicinal, passando-se pelo
distrito de Lageado Bonito e pela comunidade de Sapé, até o local projetado para os
canteiros de obra na margem esquerda do rio Tibagi.

3.2

ARRANJO GERAL
O arranjo selecionado para o aproveitamento hidrelétrico prevê a construção de

uma barragem de concreto compactado com rolo (CCR), a montante do Salto Mauá, em
local situado a aproximadamente 600 m da UHE Presidente Vargas, de propriedade da
Klabin.
O Salto Mauá constitui-se de uma série de corredeiras existentes em uma curva
que o rio Tibagi faz para a direita. A fim de aproveitar o desnível existente ao longo desta
curva, a casa da força da UHE Mauá estará situada à jusante do final da mesma, próximo
à foz do Ribeirão das Antas, em local denominado Poço Preto.
Para aduzir as águas captadas no reservatório formado pela construção da
barragem até as unidades geradoras situadas na casa de força, será construída uma
tomada d’água e túnel de adução de baixa pressão, com cerca de 1.900 m de extensão.
Este túnel desemboca em uma câmara de carga onde se situa a tomada de água de alta
pressão, a partir da qual estão previstos três túneis forçados que levam às unidades
geradoras, na casa de força.
A vazão sanitária será mantida entre a barragem e a restituição do canal de fuga
através de uma pequena central hidrelétrica, situada no pé da barragem.
O desvio do rio para a construção da barragem será efetuado através de adufas
situadas na margem direita.
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3.3

BARRAGEM E VERTEDOURO
A barragem é uma seção a gravidade em concreto compactado com rolo, com

altura máxima prevista de aproximadamente 75 m e 680 m de extensão.
O vertedouro está posicionado no corpo central da barragem, previsto para
descarregar a vazão decamilenar de 7.173 m3/s e controlado por quatro comportas do tipo
setor com altura de 17,0 m e largura de 11,2 m.

3.4

CIRCUITO DE GERAÇÃO
A tomada d'água de baixa pressão situa-se na margem direita a cerca de 800 m a

montante da barragem seguida pelo túnel de adução com cerca de 1.900 m de extensão,
em seção transversal tipo arco-retângulo de 12,2 m de largura por 12,2 m de altura,
escavado em rocha.
Ao final do túnel de baixa pressão situa-se a câmara de carga, prevista para o
amortecimento da variação das vazões turbinadas pela casa de força. A câmara constituise em uma escavação a céu aberto e onde se situa a tomada d’água para os túneis de
alta pressão.
Estão previstos três túneis forçados (de alta pressão), compostos, cada um, por
dois trechos principais, um vertical com extensão aproximada de 80 m seguido por um
trecho horizontal de aproximadamente 300 m.

3.5

CASA DE FORÇA PRINCIPAL
A casa de força principal é uma estrutura de concreto dotada de superestrutura

com fechamento em alvenaria convencional e concreto, do tipo abrigada e com infraestrutura assente em rocha. Estão previstas três unidades geradoras do tipo Francis, com
potência unitária de 116,67 MW, perfazendo uma potência total instalada de 350 MW.

3.6

CASA DE FORÇA COMPLEMENTAR
A tomada d’água da usina complementar da UHE Mauá será incorporada à

barragem, na margem direita, com conduto forçado a céu aberto até a casa de força, com
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uma bifurcação no seu trecho final, para alimentar cada uma das duas unidades
geradoras. A casa de força complementar é dotada de 2 unidades geradoras do tipo
Francis horizontal, acopladas diretamente aos geradores, com potência unitária instalada
de 5,5 MW, totalizando 11 MW.

3.7

SUBESTAÇÃO
A subestação que interligará a UHE Mauá ao sistema de transmissão será do tipo

convencional, na tensão de 230 kV.
A subestação estará localizada a montante da casa de força de força, cerca de
50 m distante da margem esquerda do Ribeirão das Antas. Esta unidade terá quatro vãos
de entrada, sendo três provenientes dos geradores da casa de força e um proveniente da
casa de força complementar. A SE apresentará também dois circuitos de saída para a
subestação de Figueira.

3.8

LINHA DE TRANSMISSÃO
A interligação entre a subestação da usina e o sistema se fará através de duas

linhas de transmissão de 230 kV, com extensão de cerca de 41 km até a subestação de
Figueira e outra com cerca de 110 km, interligando a subestação Jaguariaiva.
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4 DIAGNÓSTICO FÍSICO BIOLÓGICO E ANTROPOLÓGICO
4.1

COBERTURA VEGETAL NATURAL, TIPOLOGIAS AMBIENTAIS E USO DO

SOLO
4.1.1 Introdução
As reservas indígenas Queimadas e Mococa, embora situadas próximas entre si –
cerda de 30 km em linha reta - e na mesma Região Geográfica Natural - setor noroeste do
Segundo Planalto paranaense, eram originalmente revestidas por duas tipologias
florestais distintas: a primeira, na Região da Floresta Ombrófila Mista ou floresta com
araucárias, e a segunda, na região da Floresta Estacional Semidecidual ou floresta do
vale do rio Paraná.
Determinante dessa diferença é a altitude. A cota de 700m acima do nível do mar
pode ser considerada regionalmente como um divisor fitogeográfico, acima da qual
dominavam

os

pinheirais

(caracterizados

pelo

pinheiro-do-paraná

–

Araucaria

angustifolia), em ambientes mais fortemente influenciados pela ocorrência regular de
geadas invernais. Abaixo dessa cota, eram características as florestas do norte e do oeste
do estado (dominados pela peroba – Aspidosperma polyneuron), infiltrando-se pelos vales
das drenagens principais como, no caso, a do rio Tibagí.
Reinhard Maack, geógrafo alemão que muito contribuiu para o desenvolvimento
das ciências naturais do estado do Paraná, representou com clareza a sua cobertura
vegetal em primoroso mapa (MAACK, 1950), retratando o exposto acima para a década
de 50 do século passado, baseado no primeiro levantamento aerofotogramétrico do
Paraná, na escala 1:25.000 (Figura 1). Neste mapa, observa-se a localização da reserva
Queimadas integralmente na região dos “Matos secundários predominantes nas zonas de
araucárias”, denotando já ter sido submetida, naquela época (1950), à exploração
madeireira. Atualmente, a reserva apresenta ainda remanescentes alterados da floresta
original (Floresta Ombrófila Mista), entremeados por diferentes estágios sucessionais
deste mesmo tipo florestal e de outras formas de uso antrópico.
Já a reserva Mococa, embora situada cartograficamente na mesma tipologia no
referido mapa, apresenta uma condição de transição entre a região da floresta com
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araucária e a da floresta estacional ou do vale do rio Paraná. Pode ser enquadrada,
portanto, em uma zona ecotonal ou de mistura florística, com predomínio da flora
estacional, conforme verificado nos levantamentos de campo. Mococa teve sua cobertura
vegetal original quase integralmente convertida em atividades agropecuárias, sendo
ocupada atualmente por vegetação secundária (capoeiras) típica da floresta estacional,
com eventuais elementos das florestas com araucária, além, também, de outras formas
de antropismos.

Figura 1 – Mapa Fitogeográfico parcial do estado do Paraná para o ano de 1950 (MAACK, 1950),
com a localização aproximada das reservas indígenas: 1 – Queimadas; 2 – Mococa; 3 – Floresta com
Araucária, primitiva; 4 – Floresta Estacional, primitiva; 5 – Floresta com Araucária, devastada; 6 – Floresta
Estacional, devastada; 7 – Campos Gerais (Estepe).
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4.1.2 Procedimentos Metodológicos
Para o mapeamento da cobertura vegetal natural e do uso do solo das reservas
indígenas Queimadas e Mococa, foram efetuadas verificações de campo acompanhadas
de impressões das respectivas imagens SPOT 2006, na escala 1:25.000, de um altímetro
analógico e de um aparelho GPS, com vistas à identificação da tipologia existente, a uma
breve descrição estrutural e florística de cada tipo e a registros fotográficos.
Com as informações obtidas em campo, as imagens foram submetidas ao
tratamento e classificação em ambiente ArcView para a geração dos mapas e cálculo de
áreas. Para as legendas, adotou-se o Sistema de Classificação da Vegetação Brasileira
proposto pelo IBGE (IBGE, 1992) adaptado ao previsto pela legislação ambiental
brasileira (Resolução CONAMA no 10, de 01/10/93), com relação aos estágios de
desenvolvimento sucessional. Os valores de superfície das tipologias foram apresentados
em hectares e em percentuais de ocupação.
Para o mapeamento das áreas de preservação permanente (APP), foi projetado
um buffer de 30 m para ambas as margens de toda a malha hidrográfica das reservas, e
de 50 m de diâmetro nas nascentes contidas nas mesmas. Na reserva Mococa, adotou-se
50 m para a margem esquerda do rio Tibagí.
Para uma estimativa da expressividade regional da cobertura vegetal das reservas,
foi projetado, para cada uma, um buffer de raio aproximado de 10 km sobre o
Mapeamento dos Remanescentes de Floresta Ombrófila Mista no Estado do Paraná
(FUPEF, 2004), realizado pelo projeto ProBio – Araucária.
Para análise de eventuais pressões externas, adotou-se uma faixa circundante às
reservas (buffer) de 200 m, com sua respectiva interpretação.

4.1.3 Reserva Indígena de Queimadas
4.1.3.1 Enquadramento Fitogeográfico Regional
A Reserva Indígena Queimadas está situada na porção noroeste do Segundo
Planalto paranaense, entre altitudes que variam entre 560 e 880m s.n.m., na região
fitoecológica da Floresta Ombrófila Mista ou floresta com araucária. Sabe-se, contudo,
que na década de 50 do século passado a região já havia sido submetida à exploração
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madeireira, conforme mapeamento realizado por Reinhard Maack, baseado no
recobrimento aerofotogramétrico do mesmo ano (MAACK, 1950), estando legendada
como “Matos secundários predominantes nas zonas de araucárias”.
Dos esforços dos levantamentos de campo e da classificação e edição em
laboratório, foi possível definir a seguinte tipologia da cobertura vegetal natural e do uso
do solo para a Reserva Indígena Queimadas, em hectares e em percentuais de ocupação
da superfície (Figura 2):
•
•
•
•
•
•

Estágio Avançado da Sucessão Vegetal: 389,75 ha – 12,92 %
Estágio Médio da Sucessão Vegetal: 1771,93 ha – 58,76 %
Estágio Inicial da Sucessão Vegetal: 187,95 ha – 6,23 %
Agropecuária: 650,84 ha – 21,58 %
Aldeia Indígena: 11,80 ha – 0,39 %
Solo Exposto: 3,33 ha - 0,11 %

4.1.3.2 Caracterização dos Tipos de Vegetação e do Uso do Solo
Estágio Avançado da Sucessão Vegetal
Este tipo de vegetação, representado por remanescentes muito alterados da
floresta original - Floresta Ombrófila Mista ou floresta com araucária -, totaliza 187,95 ha
ou 6,23 % da superfície da reserva. O pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) ainda
sobressai na paisagem, com densidades variáveis e alturas entre 15 e 20 m, dominando
um sub-bosque diversificado, entre 5 e 15 m de altura, onde são comuns a canela-guaicá
(Ocotea puberula), a guabiroba (Campomanesia xanthocarpa), o pessegueiro-bravo
(Prunus brasiliensis), o miguel-pintado (Matayba elaeagnoides), o açoita-cavalo (Luehea
divaricata), a cangerana (Cabralea cangerana), o cedro (Cedrela fissilis), a carne-de-vaca
(Clethra scabra), a erva-mate (Ilex paraguariensis), a caúna (Ilex theezans) e a aroeira
(Schinus terebinthifolius), entre muitas outras (Figura 3).
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Figura 2– Mapa da cobertura vegetal natural e do uso do solo da Reserva Indígena Queimadas.
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Figura 3 – Aspecto de um remanescente de Floresta Ombrófila Mista – Estágio Avançado da
Sucessão Vegetal.

Embora profundamente alterado por intervenções antrópicas diversas, este tipo de
vegetação detém ainda elevada diversidade, uma vez considerando a presença de
inúmeras outras espécies arbóreas sem valor comercial e das demais formas de vida
vegetal, como arbustos, herbáceas, epífitas e lianas.
Em alguns trechos marginais aos rios principais onde se configuram pequenas
planícies aluviais, observam-se comunidades arbóreas diferenciadas, onde o branquilho
(Sebastiania commersoniana) de destaca, juntamente com o açoita-cavalo (Luehea
divaricata), caracterizando o que se conhece como floresta ciliar ou de galeria (Floresta
Ombrófila Mista Aluvial). Não foram, contudo, mapeadas, em função de suas pequenas
dimensões e da escala de mapeamento adotada.

Estágio Médio da Sucessão Vegetal (capoeiras)
Foram assim consideradas distintas situações da cobertura vegetal da reserva, de
porte arbóreo e já detentoras de uma diversidade relativa - mais de 20 a 30 espécies -, e
invariavelmente regeneradas pelo processo sucessional natural após o abandono do uso
do solo. Comumente denominadas capoeiras, não apresentam um padrão florístico e
estrutural por terem idades distintas, por situarem-se sobre solos e litologias diferenciadas
e por, ao longo do processo de regeneração, terem sido eventualmente submetidas a
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tratamentos também variados, como a extração de lenha e a possível ocorrência de
incêndios (Figura 4).

Figura 4 – Aspecto de um mosaico de estágios médios da sucessão vegetal na porção sul da
Reserva Indígena Queimadas.

Constituem o tipo predominante na reserva, ocupando aproximadamente 1771,93
ha ou 58,76 % de sua superfície. Podem ser caracterizadas pela presença de espécies
típicas das fases sucessionais das florestas com araucária, onde se sobressaem, entre 10
e 15m de altura, a guabiroba (Campomanesia xanthocarpa), o monjoleiro ou angicobranco (Anadenanthera colubrina), a canela-guaicá (Ocotea puberula), o cafezeiro-bravo
(Casearia silvestris), o miguel-pintado (Matayba elaeagnoides), a carne-de-vaca (Clethra
scabra), a aroeira (Schinus terebinthifolius), a mamica-de-porca (Zanthoxyllum rhoifolium),
o gerivá (Syagrus romanzoffiana), o pessegueiro-bravo (Prunus brasiliensis), as
capororocas (Myrsine coriacea e M. umbellata), entre outras. Nas áreas mais abertas, é
comum a presença de taquaras e cipós herbáceos, vassourinhas (Asteráceas) e
samambaias (Pteridófitas).

Estágio Inicial da Sucessão Vegetal (capoeirinhas)
Foram consideradas como estágio inicial as formas de vegetação pouco
desenvolvidas, as capoeirinhas, de pequeno porte - de 1 a 5 (7)m de altura - e com baixa
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diversidade arbórea, igualmente resultantes do processo sucessional natural que se
desenvolve sobre áreas recentemente abandonadas.
Nesta situação, são comuns arbustos de Asteráceas – as vassourinhas
(Baccharis spp) e arvoretas de capororoca (Myrsine coriacea), quaresmeira (Tibouchina
sellowiana), aroeira (Schinus terebinthifolius), uvarana (Cordilyne dracaenoides) e pau-degaiola (Aegiphila sellowiana), entre outras, comumente ainda entremeadas por gramíneas
(Poáceas e Ciperáceas) e samambaias (Pteridium aracnoidea) de primeira ocupação
(Figura 5). Ocupam aproximadamente 12,92 % da superfície da reserva, e são passíveis, a
qualquer instante, de conversão em atividades agropecuárias (roças e pastagens),
iniciando pelo uso do fogo, prática comum entre os silvícolas.

Figura 5 – Em primeiro plano, aspecto de um Estágio Inicial da Sucessão Vegetal com predomínio
de vassourinhas e gramíneas. Em segundo, a feição de um Estágio Médio de Sucessão. Ao fundo, um
remanescente das florestas originais com Araucaria angustifolia.

4.1.3.3 Agropecuária
Foram assim consideradas as superfícies onde são desenvolvidas atividades
agropecuárias, na forma de roças e de pastagens, atuais ou abandonadas muito
recentemente – cerca de 1 a 3 anos (Figura 6). Ocupam 650,84 ha ou 21,28 % da
superfície da reserva.
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4.1.3.4 Aldeia Indígena
Refere-se às áreas ocupadas pelas moradias indígenas, que em geral apresentam
cobertura vegetal herbácea (que serve como pastoreio), árvores isoladas (algumas
cultivadas, inclusive exóticas à flora regional) e eventuais pequenos cultivos de
subsistência (roças) (Figura 7).

Figura 6 – Aspecto de uma área de pastagem de utilização extensiva.

Figura 7 – Aspecto de uma área de moradias da Reserva Indígena Queimadas.
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Áreas de Preservação Permanente – APP
As Áreas de Preservação Permanente da reserva (nascentes e margens dos rios)
totalizam 570,12 ha ou aproximadamente 18,9 % de sua superfície, distribuídas nas
seguintes tipologias:
•
•
•
•
•
•

Estágio Avançado da Sucessão Natural: 62,84 ha
Estágio Médio da Sucessão Vegetal: 405,20 ha
Estágio Inicial da Sucessão Vegetal: 37,85 ha
Agropecuária: 62,73 ha
Aldeia Indígena: 1,34 ha
Solo Exposto: 0,16 ha

4.1.3.5 Consideração Sobre a Cobertura Vegetal Natural e Uso do Solo
De acordo com a legislação ambiental vigente, aproximadamente 71,68 % da
superfície da reserva (2161,68 ha), constituídos por estágios médios e avançados da
sucessão vegetal, são imunes de corte ou supressão. Dos 28,32 % restantes, constituídos
predominantemente por estágios iniciais de sucessão e atividades agropecuárias, 102,08
hectares (3,38 % do total) estão assentados sobre Áreas de Preservação Permanente APP (margens de rios e nascentes), devendo serem recuperados ou, no mínimo, não
serem mais utilizados.
Para a estimativa da expressividade regional da área da reserva, a projeção de um
buffer de raio aproximado de 10 km sobre o Mapeamento dos Remanescentes de
Floresta Ombrófila Mista no Estado do Paraná (FUPEF, 2004), resulta em um total de
17.457,6 ha ou 55,57 % de remanescentes florestais. Com seus 3.015,5 ha, a reserva
representa nesse contexto, portanto, 17,28 % da área de florestas existente em seu
entorno.
Já no seu entorno imediato, considerado um buffer de 200 metros, predominam
atividades agropecuárias em 59,10 % da superfície, que somados a 6,91 % constituídos
por estágios iniciais de sucessão vegetal (capoeirinhas), totalizam 66,0 % ou praticamente
2/3 de suas vizinhanças, o que constitui pressão antrópica considerável. Em
contrapartida, 32,65 % ou aproximadamente 1/3 do entorno da reserva são ocupados por
estágios médios e avançados de sucessão vegetal, protegidos pela legislação ambiental
vigente.
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Para a disponibilização de madeira, para qualquer finalidade, recomenda-se a
prática adequada de plantios de espécies de eucalipto (Eucalyptus viminalis, E. dunnii, E.
grandis e E. saligna – EMBRAPA, 1986), sem dúvida as de crescimento mais rápido e de
múltiplas utilidades.

4.1.4 Reserva Indígena Mococa
4.1.4.1 Enquadramento Fitogeográfico Regional
A Reserva Indígena Mococa está situada na porção noroeste do Segundo Planalto
paranaense, entre altitudes que variam entre 520 e 680m s.n.m., em uma região de
transição fitoecológica entre a Floresta Ombrófila Mista ou floresta com araucária e a
Floresta Estacional Semidecidual ou floresta do rio paraná, com predomínio da segunda,
que se infiltra pelo vale do rio Tibagí e afluentes, de menores altitudes. Atualmente,
predominam na reserva estágios secundários da vegetação original, as chamadas
capoeiras, advindas do abandono do uso do solo, em diferentes condições e idades.
Dos esforços dos levantamentos de campo e da classificação e edição em
laboratório, foi possível definir a seguinte tipologia da cobertura vegetal natural e do uso
do solo para a Reserva Indígena Mococa, em hectares e em percentuais de ocupação
(Figura 8):
•
•
•
•
•

Estágio Avançado da Sucessão Natural: 259,86 ha – 30,83 %
Estágio Médio da Sucessão Vegetal: 438,14 ha – 51,98 %
Estágio Inicial da Sucessão Vegetal: 88,83 ha – 10,54 %
Agropecuária: 51,18 ha – 6,07 %
Aldeia Indígena: 3,39 ha – 0,40 %
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Figura 8 – Mapa da cobertura vegetal natural e do uso do solo da Reserva Indígena Mococa.

4.1.4.2 Caracterização dos Tipos de Vegetação e de Uso do Solo
Estágio Avançado da Sucessão Vegetal (capoeirão/floresta secundária)
Diferentemente do que ocorre na reserva de Queimadas, o Estágio Avançado de
Sucessão em Mococa corresponde invariavelmente a formas secundárias de vegetação,
regeneradas a partir do abandono do uso da terra há um período maior de tempo,
estimado entre 30 e 50 ou mais anos (Figura 2). São constituídas por populações
arbóreas de médio a grande porte, formando um dossel contínuo entre 15 e 18 (20)m de
altura, onde se destaca o monjoleiro (Anadenanthera colubrina), ora formando maciços
quase puros, ora acompanhado por louro-branco (Basthardiopsis densiflora), angicovermelho ou gorucaia (Parapiptadenia rigida), pessegueiro-bravo (Prunus brasiliensis),
cedro (Cedrela fissilis), cangerana (Cabralea cangerana), canela-amarela (Nectandra
lanceolata) e marfin (Balfourodendron riedelianum), entre outras (Figura 9). No setor
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nordeste da reserva foram observados alguns indivíduos isolados de Araucaria
angustifolia, denotando a proximidade da região da Floresta Ombrófila Mista.
Os estágios avançados são relativamente representativos na área da reserva,
compondo aproximadamente 30,83 % da superfície ou 259,86 ha.

Figura 9 – Aspecto de um Estágio Avançado da Sucessão vegetal com predomínio do monjoleiro
ou angico-branco (Anadenanthera colubrina).

Estágio Médio da Sucessão Vegetal (capoeira)
Foram assim considerados os agrupamentos arbóreos de menor porte e
diversidade (comparativamente ao estágio avançado), com idades estimadas entre 10 e
30 anos. Constitui a tipologia predominante na reserva, ocupando aproximadamente
51,98 % da superfície ou 438,14 ha.
Em geral apresentam diferentes configurações estruturais e florísticas, resultantes
da modalidade e da intensidade do uso do solo que lhes antecedeu, assim como da
época do ano em que este foi abandonado (no momento do abandono são as espécies
em frutificação que colonizam a superfície, sendo chamadas “oportunistas”). A utilização
como lenha e a ocorrência eventual de incêndios também contribuem para a
desuniformidade deste tipo vegetacional.

75
____________________________________________________________________________

Em geral, formam um dossel descontínuo entre 5 e 15m de altura, onde são
comuns o pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), o monjoleiro, a canela-guaicá (Ocotea
puberula), a canela-amarela (Nectandra lanceolata), a aroeira (Schinus terebinthifolius), o
miguel-pintado (Matayba elaeagnoides), o cafezeiro-bravo (Casearia silvestris), o gerivá
(Syagrus romanzoffiana), o pessegueiro-bravo, as capororocas (Myrsine coriacea e M.
umbellata) e a embaúba (Cecropia sp). No sub-bosque são também comuns taquaras e
samambaias (Figura 10).

Figura 10 – Aspecto de um Estágio Médio da Sucessão Vegetal.

Estágio Inicial da Sucessão Vegetal (capoeirinha)
Constitui as superfícies mais recentemente abandonadas, variando também em
função da época do desuso, quando espécies pioneiras oportunistas colonizam o terreno,
resultando em comunidades de baixa diversidade e elevada densidade. O samambaião
(Pteridium aracnoidea) e as vassourinhas (Baccharis spp) geralmente dão início à
ocupação da superfície, em meio às quais outras espécies se instalam, como a aroeira, o
ariticum (Annona sp), o fumo-bravo (Solanum sp), a embaúba, a sapuva (Machaerium sp),
a uvarana (Cordyline dracaenoides) e as capororocas (Myrsine coriacea e M. umbellata),
dando prosseguimento ao fenômeno da sucessão vegetal (Figura 11).
Constituem apenas 10,54 % da superfície da reserva, sendo também suscetíveis à
re-utilização do terreno para atividades agropecuárias de subsistência.
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Figura 11 – Aspecto de um Estágio Inicial da Sucessão Vegetal com ocupação do samambaião
(Pteridium aracnoidea).

Agropecuária
Esta classe está representada na reserva pelas pouco diversificadas formas de uso
do solo praticadas pelos silvícolas, como pastagens e cultivos de subsistência como o
milho, a mandioca e, eventualmente, a banana (Figura 12). Ocupam aproximadamente 6,07
% da superfície da reserva (51,18 ha).

Figura 12 – Aspecto irregular da utilização do solo pelo sistema de roças na reserva Mococa,
entremeado por diferentes estágios sucessionais da vegetação (capoeiras).
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Aldeia Indígena
Refere-se à área ocupada pelas moradias indígenas, que em geral apresentam
cobertura herbácea (que serve como pastoreio), árvores isoladas (algumas cultivadas,
inclusive exóticas à flora regional) e eventuais pequenos cultivos de subsistência (roças)
(Figura 13).

Figura 13 – Aspecto da área de moradias da Reserva Indígena Mococa.

Áreas de Preservação Permanente – APP
As Áreas de Preservação Permanente da reserva (nascentes e margens dos rios)
totalizam 214,17 ha ou aproximadamente 25,4 % de sua superfície, distribuídas nas
seguintes tipologias:
•
•
•
•

Estágio Avançado da Sucessão Natural: 88,62 ha
Estágio Médio da Sucessão Vegetal: 106,66 ha
Estágio Inicial da Sucessão Vegetal: 14,18 ha
Agropecuária: 4,71 ha

4.1.4.3 Considerações Sobre a Cobertura Vegetal Natural e Uso do Solo
De acordo com a legislação ambiental vigente, aproximadamente 82,81 % da
superfície da reserva (698 ha), constituídos por estágios médios e avançados da
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sucessão vegetal, são imunes de corte ou supressão. Dos 17,19 % restantes, constituídos
predominantemente por estágios iniciais de sucessão e atividades agropecuárias, 18,89
hectares (3,48 % do total) estão assentados sobre Áreas de Preservação Permanente APP (margens de rios e nascentes), devendo serem recuperados ou, no mínimo, não
serem mais utilizados.
Para a estimativa da expressividade regional da área da reserva, a projeção de um
buffer de raio aproximado de 10 km sobre o Mapeamento dos Remanescentes de
Floresta Ombrófila Mista no Estado do Paraná (FUPEF, 2004), resulta em um total de
13.264,8 ha ou 42,22 % de remanescentes florestais. Com seus 842,88 ha, a reserva
representa nesse contexto, portanto, 6,35 % da área de florestas existente em seu
entorno.
Já no seu entorno imediato, considerado um buffer de 200 metros, predominam
atividades agropecuárias em 51,71 % da superfície, que somados a 6,32 % constituídos
por estágios iniciais de sucessão vegetal (capoeirinhas), totalizam 58,03 % de suas
vizinhanças, o que constitui pressão antrópica considerável. Em contrapartida, 22,64 % do
entorno da reserva são ocupados por estágios médios e avançados de sucessão vegetal,
protegidos pela legislação ambiental vigente.
Para a disponibilização de madeira, para qualquer finalidade, recomenda-se a
prática adequada de plantios de espécies de eucalipto (Eucalyptus viminalis, E. dunnii, E.
grandis e E. saligna – EMBRAPA, 1986), sem dúvida as de crescimento mais rápido e de
múltiplas utilidades.

4.1.5 Referências
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Manual técnico da vegetação
brasileira. Séries Manuais técnicos em geociências, n. 1, Rio de Janeiro, 1992. 92p.
FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ. A Floresta com Araucária
no Paraná – Conservação e diagnóstico dos remanescentes florestais. PROBIO,
Brasília, 2004. 233p.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Zoneamento
ecológico para plantios florestais no estado do Paraná. Depto. de Difusão de
tecnologia, Brasília, 1986.89p.
79
____________________________________________________________________________
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mapa 115 x 80 cm. 1:750.000. 1950.
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4.2

MAPEAMENTO DA REDE HÍDRICA, CARACTERIZANDO AS MICROBACIAS E

SEUS PRINCIPAIS PONTOS DE VULNERABILIDADE

4.2.1 Introdução
Os estudos abordados neste item apresentam os resultados dos levantamentos
primários, levantamentos secundários, visita de reconhecimento de campo, mapeamento
da rede hídrica das áreas indígenas de Queimadas e Mococa, e identificação dos
principais pontos de vulnerabilidade da rede hídrica local. Este estudo visa atender ao
termo de referência para os Estudos Sócio-Ambientais nas Terras Indígenas de
Queimadas e Mococa, referente à instalação do aproveitamento hidrelétrico de Mauá,
preconizado pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, de maio de 2006, através do
Ofício N° 235/CMAM/CGPIMA/2006, ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP.

4.2.2 Metodologia
Os estudos iniciaram-se com o levantamento bibliográfico sobre a região onde
estão inseridas as áreas indígenas de Queimadas e Mococa. Através de bases
cartográficas e de informações georreferenciadas realizou-se mapeamento da rede
hídrica, caracterizando as microbacias e seus principais pontos de vulnerabilidade.
As bases cartográficas utilizadas para este estudo incluíram as seguintes cartas
geográficas do IBGE e DSG.
Tabela I – Cartas geográficas selecionadas e utilizadas no estudo
Nome

Folha

Órgão Emissor

Escala

Eqüidistância das Curvas de
Nível
(m)

Congoinhas

SF-22-V-III

IBGE

1:100.000

50,00

Telêmaco Borba

SG-22-D-I

IBGE

1:100.000

50,00

Faxinal

SG-22-B-III

IBGE

1:100.000

50,00

Terra Nova

SF-22-Z-C-IV-3

IBGE

1:50.000

20,00

Sapopema

SF-22-Z-C-IV-4

IBGE

1:50.000

20,00

Ortigueira

SG-22-X-A-I-1

DSG

1:50.000

20,00

Lagoa

SG-22-X-A-I-2

DSG

1:50.000

20,00

Imbaú

SG-22-X-A-I-2

DSG

1:50.000

20,00
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Além das cartas geográficas supracitadas, foram utilizadas imagens de satélite
SPOT na escala, com resolução de 5 m, obtidas no ano de 2005. Para a área indígena de
Queimadas foram também observadas fotos aéreas do ano de 2002, na escala de
1:30.000, da FIDUCIAL Engenharia e Aerolevantamentos Ltda., obtidas junto a
organização não governamental (ONG) Missão de Cristianismo Decidido.
Realizou-se visita de campo, entre os dias 09 e 12 de julho de 2007, para
reconhecimento das duas áreas de estudo, em especial, dos principais corpos hídricos
presentes nas mesmas, que fazem parte das bacias dos rios Tibagi e Ivaí.
No período da visita, a vazão da maior parte dos corpos hídricos esteve bastante
baixa, em função do grande período de estiagem. Entretanto, em condições normais os
corpos hídricos desta região não se caracterizam por possuírem vazões elevadas, visto
que suas áreas de drenagem ainda apresentam pequenas contribuições, estando eles
próximos ao interflúvio entre as bacias dos rios Tibagi e Ivaí.
Tanto na área indígena de Queimadas quanto na área indígena de Mococa não foi
verificada concentração de ocupação humana no entorno dos corpos hídricos e, de forma
geral, a vegetação ciliar encontra-se bastante preservada. Na reserva indígena de
Queimada, na sua porção sul, abaixo da Serra da Ortigueira e pertencente à bacia hídrica
do rio Ivai, existe a área de preservação permanente denominada de Gamelão.
Na ocasião da visita de campo foi elaborado um registro fotográfico dos corpos
hídricos visitados das áreas indígenas de Queimadas e Mococa.
De posse de informações preliminares e das levantadas em campo, bem como das
informações georreferenciada geradas do cruzamento de planos de informações deu-se
inicio ao mapeamento hídrico da área indígena e identificação dos principais pontos de
vulnerabilidade.

4.2.3 Mapeamento da rede hídrica na área indígena de Queimadas
4.2.3.1 Área de Estudo
A Área Indígena de Queimadas está localizada no divisor de águas das bacias
hidrográficas do rio Tibagi, na sua porção média, e do rio Ivaí, na sua porção superior.
Sua área é de 30,77 km² e está totalmente inserida no município de Ortigueira, estado do
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Paraná, aproximadamente 2 km a sudoeste da sede do município e a 30,7 km a sudoeste
do barramento da futura Usina Hidrelétrica de Mauá (Figura 14).

Figura 14 – Localização da área indígena de Queimadas
A bacia hidrográfica do rio Tibagi abrange uma área total de drenagem de
24.713 km², tendo suas nascentes nos Campos Gerais, no município de Palmeira, a oeste
da escarpa devoniana, percorrendo uma extensão aproximada de 550 km, no sentido sulnorte, até sua foz na margem esquerda do rio Paranapanema (SUDERHSA, 1997).
O rio Ivaí, por sua vez, possui uma bacia hidrográfica que drena uma área total de
36.622 km², com nascentes na região do município de Prudentópolis, percorrendo
aproximadamente 690 km, no sentido sudeste-noroeste, até sua foz na margem esquerda
do rio Paraná.
As bacias hidrográficas do rio Tibagi e Ivaí pertencem a Bacia 6 do rio Paraná e
Sub-bacia 64 dos rios Paraná, Paranapanema e Outros.
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4.2.3.2 Rede Hídrica
A rede hídrica existente na área indígena de Queimadas está inserida nas bacias
hidrográficas do rio Tibagi, em sua porção média, e do rio Ivaí, em sua porção montante.
É formada, principalmente por três microbacias, ribeirão Formiga, córrego Grota,
pertencentes à bacia do rio Tibagi, e rio Bonito, pertecente à bacia do rio Ivaí.
A microbacia do córrego Grota (Figura 15) possui suas nascentes na parte externa
da área indígena, na sua porção oeste, na região da Fazenda Dinope. Seu principal
afluente, o córrego Aré, está localizado na sua margem direita e também tem suas
nascentes na parte externa a área indígena, na formação da Serra da Ortigueira, divisora
de águas das bacias hidrográficas dos rios Tibagi e Ivaí.
O córrego Aré é formado pela confluência do córrego Xaxim com o lageado dos
Índios e percorre, aproximadamente, 2 km até sua foz na margem direita do córrego
Grota. Das nascentes do córrego Grota até sua entrada na área indígena, o córrego
percorre, aproximadamente, 1,5 km e, até sua saída da área indígena, percorre mais
2,5 km. O córrego Grota é afluente da margem esquerda do ribeirão Formiga, em posição
a jusante da área indígena, nas proximidades da BR-376.

Córrego Grota – Entrada da Área Indígena
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Córrego Grota – Saída da Área Indígena
Figura 15 – Imagens fotográficas do córrego Grota

O ribeirão Formiga (Figura 16) drena parte da área indígena de Queimadas na sua
porção nordeste, numa área, dentro da reserva, de aproximadamente 12 km². Possui
parte de suas nascentes dentro da área indígena de Queimadas e parte fora, sendo esta
ultima na região leste da área indígena. Após sair das delimitações da reserva indígena o
ribeirão Formiga percorre, aproximadamente, 8 km até a sua foz na margem direita do rio
Barra Grande.

Ribeirão Formiga – Dentro da Área Indígena
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Ribeirão Formiga – Saída da Área Indígena
Figura 16 – Imagens fotográficas do ribeirão Formiga

A porção sul da área indígena de Queimadas, após a Serra da Ortigueira, é
denominada de Gamelão. Esta área é totalmente drenada pela bacia hídrica do rio Bonito
e seus pequenos contribuintes, os quais possuem suas nascentes nas proximidades da
Serra da Ortigueira e seguem, em sentido norte-sul, aproximadamente 6 km até a
delimitação da reserva indígena na sua porção mais ao sul. A Figura 17 apresenta
registros fotográficos do rio Bonito na sua porção interna e externa à área indígena.

Rio Bonito – Dentro da Área Indígena
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Rio Bonito – Saída da Área Indígena
Figura 17 – Imagens fotográficas do rio Bonito

A Figura 18 mostra a rede hídrica da Área Indígena de Queimadas.
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Figura 18 – Rede hídrica da área indígena de Queimadas
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É notado que grande parte da rede hídrica, tanto da bacia do rio Tibagi quanto da
bacia do rio Ivaí, na sua porção de cabeceira, drena a área indígena de Queimadas. São,
portanto, bacias pequenas com poucas áreas de contribuição e dimensões não superiores
as dimensões da reserva indígena.
Na porção norte da área indígena, que faz parte da bacia do rio Tibagi, a área de
drenagem da microbacia do córrego Grota resultante é de 8,60 km², sendo que
aproximadamente 71% desta área drenam a área indígena. Da mesma forma, a área de
drenagem verificada para o ribeirão Formiga foi de 16,73 km², na saída da área indígena,
sendo que 70% desta estão inseridas na reserva.
Já a bacia hidrográfica do rio Bonito, localizada na porção sul da área indígena
(bacia do rio Ivaí), possui uma área de drenagem de 17,90 km², sendo que 66% da
mesma estão inseridas na área indígena.
A Figura 19 apresenta as áreas de drenagem das principais microbacias hídricas
existentes na área indígena de Queimadas, nas suas posições mais de jusante, ou seja,
na saída da área indígena.
De maneira geral os cursos de água das microbacias de Queimadas possuem um
grau de ramificação ou bifurcação variando de médio a alto, com valores da ordem dos
cursos entre 4 e 5, segundo classificação de Horton (TUCCI, 2001).
Os rios da bacia do Tibagi, ribeirão Formiga e córrego Grota, possuem declividades
média relativamente baixas, se comparada com as declividades dos rios da bacia do rio
Ivaí, tendo, das suas nascentes até sua saída da área indígena, declividades que variam
de 0,0150 a 0,0200 m/m. Já no rio Bonito, da bacia do Ivaí, a declividade média resultante
é bastante acentuada, apresentando um valor da ordem de 0,0400 m/m. Nesta bacia os
rios apresentam-se encaixados, apresentando pequenos saltos ao longo de seu percurso
em áreas declividade acentuada.
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Figura 19 – Áreas de drenagem das bacias hidrográficas existentes na área indígena de Queimadas
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O uso das águas dos rios da reserva indígena de Queimadas é bastante restrito,
sendo as mesmas utilizadas atualmente apenas para atividades de pesca de lazer, não
caracterizada como de subsistência.
As águas dos rios também não são utilizadas para consumo humano, sendo toda a
comunidade abastecida por uma rede de distribuição de águas proveniente de um poço
tubular profundo (Figura 20). Trata-se de um poço naturalmente jorrante, que, dotado de
uma bomba produz a vazão de 15 m³/hora. Suas águas são de boa qualidade e
considerada potável após tratamento adequado, segundo laudo bacteriológico emitido
pelo laboratório de saneamento básico da Universidade Estadual de Maringá de
novembro de 2002 (em anexo). Após extração a água do poço recebe tratamento primário
antes da sua distribuição, conforme especificado no item Estudo de Classificação dos
Corpos Hídricos e da Qualidade da Água antes da Realização do Empreendimento para a
Área Indígena de Queimadas.
Com relação ao tratamento das águas residuárias das habitações indígenas,
verificou-se in loco que as mesmas possuem tratamento primário por meio de fossas
sépticas.

Figura 20 – Imagem fotográfica das instalações em superfície para captação e tratamento
preventivo da água do poço tubular profundo de Queimadas
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4.2.3.3 Uso e Ocupação dos Solos
A avaliação do uso e ocupação dos solos na área indígena de Queimadas foi
realizada com base no cruzamento das informações de imagens do satélite SPOT, de
resolução final de 5 m, captadas no ano de 2005 e posteriormente interpretadas, com
dados coletados em visita a campo.
A porção norte da área possui pequena ocupação humana concentrada nas
proximidades da sede da aldeia indígena. A sua população é formada por índios da tribo
Kaingang, que somam no total 500 indivíduos distribuídos em três conjuntos de
habitações, todos localizados porção norte da área indígena, região que pertence à bacia
hídrica do rio Tibagi.
Quase toda a área indígena em sua porção norte é ocupada por vegetação natural
rasteira e vegetação natural arbórea (Figura 21). Porém, em visita a campo, verificou-se
dentro da reserva indígena a existência de várias áreas ocupadas com cultura temporária
dentro da área indígena, principalmente na região da bacia do ribeirão Formiga.
Para toda a reserva indígena de Queimadas existe um Plano Agropecuário e
Ambiental proposto e financiado pela ONG Missão de Cristianismo Decidido onde são
produzidas as lavouras de soja para a obtenção de apoio financeiro para a Associação
Indígena Comunitária. Em boa parte da área identificada como de vegetação natural
rasteira, na porção norte da reserva, hoje existem culturas temporárias, alternando aveia
e trigo, no inverno, e milho soja e feijão, no verão. Atualmente este planejamento também
conta com delimitações de áreas utilizadas para atividade de pecuária, de ampliação das
áreas futuras de atividades agropecuárias e de delimitação de áreas de preservação de
permanente.
Na região externa da reserva, nas nascentes do córrego Grota e seu afluente
córrego Aré, existem extensas áreas de cultura temporária, pertencentes a proprietários
rurais da região. Verificou-se, in loco, a existência de uma invasão, por parte dos
produtores rurais da região para culturas temporárias, de uma franja da reserva indígena
em sua porção nordeste.
Na porção sul da área indígena, pertencente a bacia hídrica do rio Ivaí, o solo é
ocupado em grande parte por vegetação natural arbustiva, além de áreas de vegetação
natural arbórea, uma pequena parte de vegetação natural rasteira e observa-se ausência
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de ocupação humana. Alguns afluentes do rio Bonito possuem suas nascentes na porção
externa da reserva indígena, a qual possui seu solo ocupado com o mesmo tipo de
vegetação encontrada na porção interna da reserva, não apresentando áreas de cultura
temporária. Esta região da porção sul da reserva é denominada de Gamelão.

93
____________________________________________________________________________

Figura 21 – Uso e ocupação do solo na área indígena de Queimadas
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4.2.3.4 Análise Hidrológica
Para caracterizar o comportamento hidrológico das microbacias em estudo,
verificou-se, primeiramente, a existência de estações fluviométricas ativas na região de
estudo (Tabela II). Nos rios inseridos na área indígena não existem postos de medição de
vazão, sendo que as estações mais próximas da região estão localizadas no rio Barra
Grande, ribeirão Lageado, no rio Tibagi e no rio Alonso (bacia do rio Ivaí).
Tabela II – Estações fluviométricas identificadas na região da área indígena de Queimadas
Código
Estação

Nome
Estação

64482000 Telêmaco Borba

Rio

Área de
Drenagem
km²

Dados

Tibagi

14.000

Vazões

64491000

Barra Ribeirão
das Antas

Tibagi

15.600

64491260

Lageado Liso

Ribeirão
Lageado

350

64648000

Jusante Rio da
Faca

Alonso

767

64652000

Porto Monteiro

Alonso

2.620

Resumo
Descargas
Resumo
Descargas
Resumo
Descargas
Resumo
Descargas

Período
jan/96 a
jul/02
fev/74 a
abr/06
jun/87 a
mai/06
Jul/04 a
dez/05
Jan/74 a
dez/05

Coordenadas

Operação

E

N

Fuso

Ativada

541.078

7.305.908

22 S

Ativada

531.269

7.342.163

22 S

Ativada

529.575

7.342.689

22 S

Ativada

450.905

7.334.608

22 S

Ativada

496.789

7.300.401

22 S

FONTE: Informações foram obtidas da Agencia Nacional de Águas – ANA, no período de julho de 2007.

Como apresentado na tabela acima, apenas a estação Telêmaco Borba
(64482000) apresenta informações de vazões médias diárias, porém num período
pequeno, de apenas de seis anos e meio. Para as outras estações identificadas existem
apenas dados relativos a resumo de vazões e também de cotas.
A verificação do regime hidrológico destas microbacias inseridas na área indígena
poderia ser realizada utilizando-se dos dados de vazões observadas de estações
localizadas em rios pertencentes a mesma bacia hidrográfica ou bacias próximas através
de diversas metodologias.
Em função desta pouca disponibilidade de dados na região, aplicou-se, nas
microbacias em análise, o modelo regionalização de vazões HG-171 (KAVINSKI et al.,
2002 a,b), que é a atualização do modelo HG-77 de regionalização de vazões em
pequenas bacias hidrográficas do estado do Paraná (KRUGER et al., 1994), aplicável a
bacias hidrográficas com áreas de drenagem inferiores a 5.000 km². O modelo apresenta
algumas restrições da sua utilização em bacias com área de drenagem abaixo de
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100 km², em função da pouca informação para estas condições. Devido a isso, os
resultados de sua aplicação aqui apresentados foram avaliados com ressalvas.
A sua aplicação é computacional, tendo como recurso uma interface gráfica com o
programa ArcView, que gera as informações georreferenciadas e a delimitação da área
de drenagem das microbacias para entrada no modelo de regionalização.
Os resultados obtidos da aplicação do modelo de regionalização das microbacias
do ribeirão Formiga, córrego Grota e rio Bonito (bacia do rio Ivaí) são apresentados na
Tabela III.
Tabela III – Resultado do modelo de regionalização HG-171 para as microbacias de Queimadas
Microbacia

Área de
Drenagem
(km²)

Vazão Média de
Longo Período
(m³/s)

Ribeirão Formiga
Córrego Grota
Rio Bonito

16,73
8,60
17,90

0,28
0,14
0,30

NOTA:

Vazões Características
(m³/s)
Q95%
Q50%
0,01
0,13
0,01
0,06
0,01
0,13

Q7,10(1)
(m³/s)

Vazão Médias das
Máximas Anuais(2)
(m³/s)

0,03
0,02
0,03

7,16
3,50
7,46

(1) Distribuição Log-Normal a três parâmetros.
(2) Distribuição Exponencial

Conforme apresentado, as áreas de contribuição das microbacias na área indígena
são de pequenas dimensões nos seus pontos de jusante (saída da área indígena), com
valores inferiores a 20 km². Estes valores justificam-se em função das mesmas
abrangerem apenas a área da cabeceira dos rios, constituindo o início das bacias
hidrográficas. Em virtude disto, desta pequena área de contribuição da bacia, justificam-se
os baixos valores de vazões características resultantes.
As vazões médias de longo período para as três microbacias apresentaram valores
bastante próximos, entre 0,2 e 0,3 m³/s, correspondendo a uma vazão média de longo
período específica da ordem de 16 l/s/km².
As curvas de permanência teóricas obtidas através da distribuição teórica Loglogística nas bacias de drenagem da área indígena de Queimadas são apresentadas na
Figura 22, conforme vazão média específicas.
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Figura 22 – Curva de Permanência Teórica das Vazões Específicas no Exutório das Microbacias
Hidrográficas da Reserva Indígena de Queimadas

O comportamento hidrológico das bacias apresentou resultado semelhante visto
que possuem valores de vazões especificas da mesma ordem. A variação, portanto, foi
notada de foram quantitativa, conforme suas áreas de contribuição.
Uma avaliação da pluviometria da região foi realizada considerando dados da
estação Ortigueira (Código ANEEL: 02450008), localizada no município de Ortigueira, nas
coordenadas 507.672 E e 7.322.573 S, operada e de responsabilidade da SUDERHSA.
Esta estação foi a selecionada devido a sua localização bastante próxima da reserva
indígena de Queimadas.
Os dados de chuvas diárias foram obtidos junto a Agencia Nacional de Águas –
ANA e referem-se ao período de medição de outubro de 1975 a dezembro de 2005,
totalizando mais de 30 anos de dados.
A partir destas informações, foram calculados os valores das precipitações
mensais e anuais do período. A precipitação média anual calculada foi 1.590 mm, com um
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valor máximo anual de 2.182 mm, verificado no ano de 1998, e um valor mínimo de
928 mm, verificado no ano de 1991.

4.2.3.5 Análise Hidrogeológica
A área onde se insere a Reserva Indígena de Queimadas se situa sobre rochas
paleozóicas da Formação Palermo do grupo Guatá e da Formação Serra Alta do Grupo
Passa Dois, cortadas por diques mesozóicos de diabásio do Grupo São Bento.
A despeito do perfil litológico do local possuir muito níveis de rochas sedimentares
arenosas, processos de cimentação carbonática colmataram os vazios intergranulares
restringindo a potencialidade daquelas unidades sedimentares como aqüíferos. As
melhores potencialidades apresentadas em poços perfurados no mesmo contexto
geológico são encontradas em locais próximos aos diques de diabásio, em função dos
sistemas de fraturas ali estabelecidos. É nestas condições que está o poço tubular
profundo viabilizado pela FUNASA, que abastece a comunidade indígena de Queimadas.

4.2.3.6 Identificação dos Pontos de Vulnerabilidade
Como resultado do cruzamento dos planos de informação da hidrografia e uso e
ocupação dos solos, bem como de dados observados em visita a campo e dados
secundários, observam-se alguns pontos de vulnerabilidade na bacia hídrica da reserva
indígena de Queimadas, a seguir listados:
1. Nascentes do Ribeirão Formiga – Externas a Reserva Indígena: As
nascentes do ribeirão Formiga estão localizadas na porção externa leste da
reserva indígena, em propriedade rural, atravessando extensas áreas de cultivo
cíclico ou cultura temporária até sua entrada na reserva. A vulnerabilidade
desta região está relacionada ao comprometimento da qualidade da água
devido ao aporte de resíduos de fertilizantes e agrotóxicos à bacia, que possam
ser carreados para o corpo hídrico. Da mesma forma, verifica-se uma redução
gradativa das matas ciliares no entorno do corpo hídrico, em favorecimento da
maximização insustentável do aproveitamento de áreas agriculturáveis,
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acarretando menor proteção quanto aos referidos aportes, favorecendo a
erosão e o conseqüente transporte de material sedimentável para o corpo de
água.
2. Curso Médio do Ribeirão Formiga – Dentro da Reserva Indígena: Após
adentrar a reserva indígena o ribeirão Formiga percorre aproximadamente 3 km
margeando, na sua porção esquerda, áreas de cultura temporária, previstas
pelo Plano Agropecuário e Ambiental. Neste trecho deve-se atentar a
otimização do manejo das culturas e a proteção da mata ciliar de forma a
preservar a qualidade e quantidade do corpo hídrico.
3. Nascentes do Córrego Grota e Córrego Aré – Externas a Reserva Indígena:
As nascentes do córrego Grota, assim como as de seu afluente córrego Aré,
estão localizadas na porção externa oeste da reserva indígena, em
propriedades privadas rurais. Apenas uma pequena área de aproximadamente
36 ha, da nascente do córrego Aré está na porção externa da reserva e em
área de cultura temporária. Esta área da nscente do córrego Aré poderia ser
incorporada na reserva indígena, tendo assim sua bacia totalmente inserida na
reserva. Já as nascentes do córrego Grota, em sua porção externa a reserva,
drenam uma área maior (aprox. 120 ha) de cultura temporária. Seu curso de
água está, aparentemente, preservado por sua mata ciliar, que em alguns
trechos atinge 300 metros na sua margem direita. Mesmo assim, em função da
extensa área de atividade agrícola nas cabeceiras do ribeirão, foi identificado
como um ponto vulnerável em função da possibilidade de comprometimento da
qualidade e quantidade das águas do córrego Grota.
4. Cabeceiras – Dentro da Reserva Indígena: As nascentes do córrego Aré e dos
afluentes da margem esquerda do ribeirão Formigas (bacia do rio Tibagi), bem
como, as nascentes do rio Bonito e de seus afluentes (bacia do rio Ivaí), são
criticas pois estão localizadas nas proximidades de estrada ferroviária1 que
atravessa a reserva indígena no divisor de águas das bacias dos rios Tibagi e
Ivaí. Estão em posição de extrema vulnerabilidade já que a estrada de ferro,
utilizada para o transporte de cargas, está sujeita a acidentes com
1

Esta linha férrea pertencente a concessionária América Latina Logística – ALL
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derramamento de carga no corpo de água. Acidentes como este já foram
registrados anteriormente, como ocorrido em 2004, onde 18 vagões
descarrilaram, com vazamento de óleo diesel e álcool seguido de incêndio,
dentro da reserva indígena.
5. Rede Hídrica da Reserva Indígena – De uma forma geral toda a rede hídrica
está vulnerável em locais onde a comunidade indígena tem acesso, devido à
intensa deposição de resíduos sólidos (garrafas de PET, embalagens plásticas
e metálicas, etc.) nas margens dos rios e no próprio corpo hídrico. Em vista a
campo, apontou-se a existência destes resíduos sólidos de consumo da
comunidade indígena em várias áreas.

4.2.4 Mapeamento da rede hídrica na área indígena de Mococa
4.2.4.1 Área de Estudo
A área indígena de Mococa (Figura 23) está localizada na bacia hidrográfica do rio
Tibagi, na sua porção média. Sua área, de 8,60 km², está totalmente inserida no
município de Ortigueira, estado do Paraná, aproximadamente 28 km a nordeste da sede
do município e, aproximadamente, 6 km a jusante da casa de força futura Usina
Hidrelétrica de Mauá. Do local do futuro barramento a reserva está a uma distancia de
8,8 km no sentido noroeste.
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Figura 23 – Localização da área indígena de Mococa

4.2.4.2 Rede Hídrica
A rede hídrica existente na área indígena de Mococa está totalmente inserida na
bacia hidrográfica do rio Tibagi, em sua porção média e é formada, principalmente pelo
ribeirão Mococa, que drena quase toda a área da reserva indígena em sua porção oeste.
O ribeirão Mococa é afluente da margem esquerda do rio Pinhalzinho, que, por sua vez, é
afluente da margem esquerda do rio Tibagi.
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Aproximadamente 30% da reserva, em sua porção leste, é drenada por pequenos
rios afluentes diretos da margem direita do rio Tibagi, sendo o arroio Engenho o principal
contribuinte nesta porção.
A bacia hidrográfica do ribeirão Mococa (Figura 24) possui suas nascentes em
região externa à reserva indígena de Mococa, tendo sua cabeceira nas elevações
topográficas formadas em função de diques de diabásio, na região da localidade de
Cerrado. Percorre cerca de 15 km de suas nascentes até entrar na área da reserva
indígena de Mococa, cerca de mais 4 km até a posição mais a jusante, na saída da
reserva, e, aproximadamente 6 km após a saída da reserva até sua foz no rio Pinhalzinho.
A microbacia do arroio Engenho também possui suas nascentes em região externa à
reserva e sua foz, no rio Tibagi, está na porção interna da reserva, aproximadamente
2 km de sua nascente.

Ribeirão Mococa – Dentro da Reserva Indígena
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Ribeirão Mococa – Dentro da Reserva Indígena
Figura 24 – Imagens fotográficas do ribeirão Mococa

A Figura 25 mostra a rede hídrica da Área Indígena de Mococa.
A bacia do ribeirão Mococa no local de saída da área indígena possui uma área de
drenagem de 51,13 km², sendo que apenas 8% desta área drenam a reserva indígena de
Mococa. Já a microbacia do arroio Engenho possui uma área de drenagem de 1,84 km²,
na sua foz no rio Tibagi, sendo que 76 % estão inseridas na área indígena.
A Figura 26 apresenta as áreas de drenagem das principais microbacias hídricas
existentes na área indígena de Mococa, nas suas posições mais de jusante, ou seja, na
saída da área indígena ou na sua foz no rio Tibagi.
De maneira geral os cursos de água das microbacias de Mococa possuem um grau
de ramificação ou bifurcação variando de médio a alto, com valores da ordem dos cursos
entre 4 e 5. Já o arroio Engenho possui um grau de ramificação médio, com ordem de
curso entre 3 e 4, segundo classificação de Horton (TUCCI, 2001).
O ribeirão Mococa possui uma declividade média aproximada, da sua nascente ao
ponto mais a jusante da reserva (saída de área indígena), de 0,0132 m/m, sendo
considerada de nível médio. Porém, apenas no trecho em que atravessa a área da
reserva, a declividade resultante do ribeirão Mococa é de 0,0025 m/m, bastante baixa, se
comparada com a declividade média do rio desde a sua nascente.
Para o arroio Engenho a declividade média verificada é bastante acentuada da sua
nascente até a sua foz, com um valor resultante de 0,0550 m/m.
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Figura 25 – Rede hídrica da reserva indígena de Mococa
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Figura 26 – Áreas de drenagem das bacias hidrográficas existentes na área indígena de Mococa

O uso das águas dos rios pela comunidade da reserva indígena de Mococa é
bastante restrito, sendo as mesmas utilizadas em grande parte para atividades de pesca,
porém esta não é caracterizada como atividade de subsistência nos dias de hoje, mas sim
como atividade de lazer. Estas atividades são praticadas, principalmente, no ribeirão
Mococa e em menor dimensão no rio Tibagi, que margeia a reserva indígena.
As águas dos rios da reserva, bem como do rio Tibagi, não são utilizadas para
consumo humano, sendo toda a comunidade abastecida por uma rede de distribuição de
águas proveniente de um poço tubular profundo (Figura 27). Este poço (Poço 01) tem a
capacidade de vazão de 1,50 m³/hora e suas águas são de boa qualidade e considerada
potável após tratamento adequado, segundo laudo de análises físico, química e
bacteriológica da água emitido pelo laboratório de pesquisas Hidrogeológicas da
Universidade Federal do Paraná, de novembro de 2001 (em anexo). Após extração a
água do poço recebe tratamento primário antes da sua distribuição, conforme
especificado no item Estudo de Classificação dos Corpos Hídricos e da Qualidade da
Água antes da Realização do Empreendimento para Área Mococa.
Recentemente foi executado um segundo poço tubular profundo (Poço 02) que,
após sua implementação, substituirá o primeiro. Este poço tem uma capacidade de
abastecimento de 7 m³/hora e atenderá toda a comunidade. Segundo laudo de análises
físico, química e bacteriológica da água emitido pelo laboratório Envilab, em fevereiro de
2005 (em anexo), as águas estão de acordo com padrões vigentes na Portaria 518, do
Ministério da Saúde (SAÚDE, 2004). Mesmo assim a água extraída do poço 02 terá
tratamento primário antes de sua distribuição.
O primeiro poço (Poço 01), atualmente em atividade, permanecerá aberto e será
utilizado futuramente no caso de interrupções na atividade do segundo poço.
Com relação ao tratamento das águas residuárias das habitações indígenas,
verificou-se in loco que as mesmas possuem tratamento primário por meio de fossas
sépticas.
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Figura 27 – Imagem fotográfica das instalações em superfície para captação e tratamento da
preventivo da água do poço tubular profundo (Poço 01) de Mococa

4.2.4.3 Uso e Ocupação dos Solos
A avaliação do uso e ocupação dos solos na área indígena de Mococa foi realizada
com base no cruzamento das informações de imagens do satélite SPOT, de resolução
final de 5 m, captadas no ano de 2005 e posteriormente interpretadas, com dados
coletados em visita a campo.
A reserva indígena de Mococa possui pequena ocupação humana, estando esta
concentrada nas proximidades da sede indígena, aproximadamente 600 m da entrada da
reserva, a partir de seu acesso principal. A sua população é formada por índios da tribo
Kaingang, que somam 158 indivíduos.
Quase a metade da área indígena é ocupada por vegetação natural rasteira e a
outra metade por vegetação natural arbórea e vegetação natural arbustiva regenerada
(Figura 28). Em visita a campo, verificou-se a existência de algumas pequenas áreas
desmatadas com o objetivo da utilização para cultura temporária familiar.
Na região externa da reserva, o ribeirão Mococa e seus afluentes drenam áreas de
cultura temporária, pertencentes a proprietários rurais da região, intercalando com áreas
de vegetação natural rasteira e natural arbórea.
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Figura 28 – Uso e ocupação da área indígena de Mococa

4.2.4.4 Análise Hidrológica
Para caracterizar o comportamento hidrológico das microbacias da reserva
indígena, verificou-se, primeiramente, a existência de estações fluviométricas ativas na
região de estudo (Tabela IV). Nos rios inseridos na área indígena não existem postos de
medição de vazão, sendo que as estações mais próximas da região estão localizadas no
rio Tibagi e no seu afluente da margem esquerda, o rio Barra Grande.
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Tabela IV – Estações fluviométricas identificadas na região da área indígena de Mococa
Código
Estação

Nome
Estação

64482000 Telêmaco Borba

Rio

Área de
Drenagem
km²

Dados

Tibagi

14.000

Vazões

64491000

Barra Ribeirão
das Antas

Tibagi

15.600

64491260

Lageado Liso

Ribeirão
Lageado

350

Resumo
Descargas
Resumo
Descargas

Período

Coordenadas

Operação

jan/96 a
jul/02
fev/74 a
abr/06
jun/87 a
mai/06

E

N

Fuso

Ativada

541.078

7.305.908

22 S

Ativada

531.269

7.342.163

22 S

Ativada

529.575

7.342.689

22 S

FONTE: Informações foram obtidas da Agencia Nacional de Águas – ANA, no período de julho de 2007.

Como apresentado na tabela acima, apenas a estação Telêmaco Borba
(64482000) apresenta informações de vazões médias diárias, porém num período
pequeno, de apenas de seis anos e meio. Para as outras estações identificadas existem
apenas dados relativos a resumo de vazões e também de cotas.
A verificação do regime hidrológico destas microbacias inseridas na área indígena
poderia ser realizada utilizando-se dos dados de vazões observadas de estações
localizadas em rios pertencentes a mesma bacia hidrográfica ou bacias próximas através
de diversas metodologias.
Em função desta pouca disponibilidade de dados na região, aplicou-se, nas
microbacias em análise, o modelo regionalização de vazões HG-171 (KAVINSKI et al.,
2002 a,b), que é a atualização do modelo HG-77 de regionalização de vazões em
pequenas bacias hidrográficas do estado do Paraná (KRUGER et al., 1994), aplicável a
bacias hidrográficas com áreas de drenagem inferiores a 5.000 km². O modelo apresenta
algumas restrições da sua utilização em bacias com área de drenagem abaixo de
100 km², em função da pouca informação para estas condições. Devido a isso, os
resultados de sua aplicação foram avaliados com ressalvas.
A sua aplicação é computacional, tendo como recurso uma interface gráfica com o
programa ArcView, que gera as informações georreferenciadas e a delimitação da área
de drenagem das microbacias para entrada no modelo de regionalização.
Os resultados obtidos da aplicação do modelo de regionalização das microbacias
do ribeirão Mococa e arroio do engenho são apresentados na Tabela V a seguir.
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Tabela V – Resultado do modelo de regionalização HG-171 para as microbacias de Queimadas
Microbacia

Área de
Drenagem
(km²)

Vazão Média de
Longo Período
(m³/s)

Ribeirão Mococa
Arroio do Engenho

51,13
1,84

0,80
0,03

NOTA:

Vazões Características
(m³/s)
Q95%
Q50%
0,06
0,49
0,002
0,02

Q7,10(1)
(m³/s)

Vazão Médias das
Máximas Anuais(2)
(m³/s)

0,07
0,03

14,12
0,51

(1) Distribuição Log-Normal a três parâmetros.
(2) Distribuição Exponencial

Conforme já apresentado, as áreas de contribuição das microbacias na área
indígena são de pequenas dimensões nos seus pontos de jusante (saída da área
indígena), com valores inferiores a 60 km². A contribuição do arroio do Engenho é
bastante pequena, em função sua bacia estar praticamente toda inserida na reserva. Em
virtude da pequena área de contribuição da bacia, justificam-se os baixos valores das
vazões características. Para as outras microbacias, afluentes diretos do rio Tibagi,
localizadas na porção nordeste da reserva, não foram realizadas estimativa de vazões
devido a suas pequenas áreas de contribuição.
As vazões médias de longo período específicas para a bacia hidrográfica do
ribeirão Mococa e para microbacia do arroio do Engenho apresentaram valores de
bastante próximos, da ordem de 15,5 l/s/km².
Através do modelo HG-171 pôde-se também determinar as curvas de permanência
teóricas obtidas através da distribuição teórica Log-logística nas bacias de drenagem da
área indígena de Mococa. Devido a grande diferença quantitativa resultante dos valores
de vazões calculadas para as duas bacias avaliadas, o gráfico da Figura 29, a seguir,
apresenta apenas a curva de permanência relativa às vazões especificas das bacias
avaliadas, que são coincidentes.
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Figura 29 – Curva de permanência teórica das vazões específicas no exutório das bacias
hidrográficas da reserva Indígena de Mococa

Realizou-se, também, uma avaliação das vazões características na região do rio Tibagi
que margeia reserva indígena em toda sua porção leste. Neste local observou-se a área
de contribuição, no ponto de interseção com a reserva indígena. Para este local, área de
contribuição da drenagem é de 16.607 km². Foram utilizados os mesmos dados
atualizados para a geração da série de vazões médias mensais para o local da UHE
Mauá, transportado por correlação direta de áreas de drenagem para o ponto de
intersecção. No local do barramento da futura usina a área de drenagem é igual a
15.423 km² e no local da intersecção é de 16.607 km². Os dados característicos de vazão
existentes da UHE Mauá e os obtidos para a local próximo da reserva são apresentados
na Tabela VI.
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Tabela VI – Resultado do modelo de regionalização para as microbacias da área Indígena
Microbacia

Área de
Drenagem
(km²)

Vazão Média de
Longo Período
(m³/s)

15.423

278,00

16.607

299,34

UHE Mauá
Ponto no rio Tibagi
de Intersecção com
a Reserva
NOTA:

Vazões Características
(m³/s)
Q95%
Q50%
71,50
217,00
77,00

Q7,10(1)
(m³/s)

Vazão Médias das
Máximas Anuais(2)
(m³/s)

39,40

3.197,00

42,42

3.442,43

233,66

(1) Distribuição Log-Normal a três parâmetros.
(2) Distribuição Exponencial

No rio Tibagi, na região da reserva indígena de Mococa, a vazão média de longo
período específica é da ordem de 18 l/s/km².
A partir da curva de permanência resultante na posição do futuro barramento da UHE
Mauá (CNEC, 2004), foram determinadas as vazões específicas relativas às suas
freqüências de ocorrência, conforme apresentado na Figura 30.
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Figura 30 – Curva de permanência das vazões específicas no rio Tibagi, na região da reserva
indígena de Mococa
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Para caracterizar o regime pluviométrico na região da reserva indígena de Mococa
foram utilizados dados da estação pluviométrica Usina Mauá – Salto Mauá (Código
ANEEL: 02450006), operada e de responsabilidade da KLABIN, localizada no município
de Telêmaco Borba, nas coordenadas 530.502 E e 7.340.196 N (Fuso 22 S). Esta
estação foi a selecionada devido a sua localização bastante próxima da reserva indígena
de Mococa.
Os dados de chuvas diárias foram obtidos junto a ANA e referem-se ao período de
medição de outubro de 1945 a agosto de 2000, totalizando mais de 55 anos de dados. A
partir do ano de 1997, a estação apresentou falhas e por esta razão os dados referentes a
este período não foram utilizados.
A partir destas informações, foram calculados os valores das precipitações mensais
e anuais do período. A precipitação média anual calculada foi 1.418 mm, com um valor
máximo anual de 2.184 mm, verificado no ano de 1946, e um valor mínimo de 979 mm,
verificado no ano de 1968.

4.2.4.5 Análise Hidrogeológica
O substrato litológico da área indígena de Mococa é constituído por rochas
sedimentares clásticas paleozóicas com a Formação Teresina do Grupo Passa Dois
aflorando. Esta Formação possui argilitos e folhelhos alternados com siltitos e arenitos
muito finos. Na porção superior ocorrem calcários e coquinas.
O pacote sedimentar comporta muitos níveis arenosos que poderiam se comportar
como bons aqüíferos. Em alguns locais até podem sê-lo, porém freqüentemente possuem
seus interstícios ocupados por cimento carbonático, diminuindo sua porosidade. Em
zonas próximas aos diques básicos da Formação Serra Geral do Grupo São Bento, que
cortam o pacote sedimentar, os sistemas de fraturas existentes favorecem o
estabelecimento de níveis aqüíferos com porosidade secundária, baseada em fraturas.
Na reserva indígena de Mococa, como já foi mencionado anteriormente, foram
perfurados dois poços tubulares profundos. O primeiro seccionou apenas o pacote
sedimentar e produziu uma pequena vazão explotável de 1,5 m³/h, enquanto o segundo
em vias de entrar em operação, produziu em seus testes de vazão a indicação de
volumes de explotação de 7 m³/h.
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4.2.4.6 Identificação dos Pontos de Vulnerabilidade
Como resultado do cruzamento dos planos de informação da hidrografia,
hidrogeologia, uso e ocupação dos solos e de dados observados em visita a campo,
observam-se alguns pontos de vulnerabilidade da bacia hídrica da reserva indígena de
Mococa, a seguir listados:
1. Nascentes do Ribeirão Mococa – Externas a Reserva Indígena: As nascentes
do ribeirão Mococa estão localizadas na porção externa oeste da reserva
indígena, atravessando propriedades rurais, com extensas áreas de cultivo
cíclico ou cultura temporária até sua entrada na reserva. A vulnerabilidade
deste ponto está relacionada ao comprometimento da qualidade da água
devido ao aporte de resíduos de fertilizantes e agrotóxicos na bacia que
possam ser carreados para o corpo hídrico. Da mesma forma, verifica-se uma
redução gradativa das matas ciliares no entorno do corpo hídrico, em
favorecimento da maximização do aproveitamento de áreas agriculturáveis,
favorecendo a formação de erosão e de transporte de sedimentos para o corpo
de água.
2. Rio Tibagi em toda a sua Extensão, na Margem da Reserva Indígena: O rio
Tibagi, na margem da reserva indígena, é utilizado pela comunidade indígena
para atividades de pesca. Mesmo sendo esta atividade, nos dias atuais,
caracterizada como de lazer, este local é visto como de vulnerabilidade em
função do possível comprometimento da qualidade da água devido a existência
de indústrias na região de Telêmaco Borba, e da pequena central hidrelétrica
de Salto Mauá, pertencente a Klabin, a montante.
3. Rede Hídrica da Reserva Indígena: De uma forma geral toda a rede hídrica
está vulnerável em locais onde a comunidade indígena tem acesso, devido à
intensa deposição de resíduos sólidos (garrafas de PET, embalagens plásticas
e metálicas, etc.) nas margens dos rios e no próprio corpo hídrico. Em vista a
campo, apontou-se a existência destes resíduos sólidos, advindos do consumo
da comunidade indígena, em vários pontos.
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4.3

ESTUDOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS E DA QUALIDADE

DA ÁGUA
4.3.1 Introdução
Os estudos abordados neste item apresentam os resultados dos levantamentos
primários, levantamentos secundários, visita de reconhecimento de campo, em como o
estudo do enquadramento dos rios das áreas indígenas de Queimadas e de Mococa,
além do diagnóstico da qualidade das águas referente aqueles corpos de água. Este
estudo visa atender ao termo de referência para os Estudos Sócio-Ambientais nas Terras
Indígenas de Queimadas e Mococa, referente à instalação do aproveitamento hidrelétrico
de Mauá, preconizado pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, de maio de 2006,
através do Ofício N° 235/CMAM/CGPIMA/2006, ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP.

4.3.2 Área de Estudo
Situada no segundo planalto paranaense (MAACK, 1964), no compartimento
planalto de Ortigueira (FIORI, 2006), a bacia hidrográfica do rio Tibagi abrange uma área
de drenagem de 24.713 km², tendo suas nascentes nos Campos Gerais, no município de
Palmeira, a oeste da escarpa devoniana, percorrendo uma extensão aproximada de
550 km, no sentido sul-norte, até sua foz na margem esquerda do rio Paranapanema
(SUDERHSA, 1997).
O rio Ivaí, por sua vez, possui uma bacia hidrográfica que drena uma área de
36.622 km², com nascentes na região do município de Prudentópolis, percorrendo
aproximadamente 690 km, no sentido sudeste-noroeste, até sua foz na margem esquerda
do rio Paraná.
A área em estudo abrange corpos de água das reservas indígenas de Queimadas
e Mococa (Figura 31), ambas localizadas no município de Ortigueira, estado do Paraná,
aproximadamente 215 km a noroeste da capital Curitiba.
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Figura 31 - Localização das áreas indígenas de Queimadas e Mococa

4.3.2.1 Área Indígena de Queimadas
A área indígena de Queimadas está localizada no divisor de águas das bacias
hidrográficas do rio Tibagi, na sua porção média, e do rio Ivaí, na sua porção superior
(Figura

32).

Sua

área

está

totalmente

inserida

no

município

de

Ortigueira,

aproximadamente 2 km a sudoeste da sede municipal.
No que concerne à geologia, a reserva situa-se sobre rochas sedimentares
paleozóicas da Bacia do Paraná, pertencentes aos grupos Guatá e Passa Dois, cortadas
por diques de diabásio da Formação Serra Geral (CAVA, 1983) entre as zonas de falha
São Jerônimo – Curiúva a nordeste e rio Alonzo a sudoeste (ZALÁN et al., 1990).
Dentro deste contexto geológico, a topografia é marcada por elevações alongadas
de direção NW, coincidentes com os diques de diabásio de maior resistência à erosão
mecânica em relação às rochas sedimentares finas da região. Esta feição confere à rede
hidrográfica uma tropia onde a direção NW–SE controla os canais dos rios principais.
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Figura 32 - Localização da reserva indígena de Queimadas e hidrografia local.
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Como se observa na Figura 33, a reserva de Queimadas é aproximadamente
limitada por dois diques de diabásio em seus limites NE e SE, sendo dividida, por um
dique central, em dois compartimentos geológicos distintos.
A porção NE, situada na bacia hidrográfica do rio Tibagi, situa-se sobre siltitos,
argilitos e arenitos finos da Formação Teresina. A porção SW, na bacia do rio Ivaí, está
imposta sobre rochas sedimentares predominantemente pelíticas, das formações Serra
Alta (Figura 34) e Irati.

Figura 33 - Diagrama da formação geológica da reserva indígena de Queimadas.
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Detalhe dos diques de diabásio de
direção NE-SW

Detalhe de rochas sedimentares da formação Serra Alta na
bacia do Ivaí, observadas em corte da estrada

Figura 34 – Aspectos geológicos da reserva indígena de Queimadas.

4.3.2.2 Área indígena de Mococa
A reserva indígena de Mococa está totalmente inserida no município de Ortigueira,
aproximadamente 28 km a nordeste da sede do município e aproximadamente 6 km a
jusante da futura casa de força da UHE Mauá. O rio Tibagi margeia as delimitações da
porção deste da reserva num trecho de aproximado de 3 km (Figura 35).
A área indígena de Mococa está situada sobre a Formação Teresina (CAVA,
1983), também afetada por diques de diabásio de direção NW, que orientam no local,
tanto o próprio rio Tibagi como trechos do canal fluvial do ribeirão Mococa, principal
afluente que atravessa a Reserva (Figura 36).
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Figura 35 – Localização da área indígena de Mococa e hidrologia local.

As formações paleozóicas do substrato local apresentam diversos níveis com
cimentação carbonática, o que vem a afetar tanto a permeabilidade quanto ao fluxo da
água subterrânea como também sua composição química. A presença predominante de
níveis pelíticos faz com que tanto a Formação Teresina como a Formação Serra Alta
sotoposta, tenham características de aqüitardo.
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Detalhe da área indígena cortada por dois grandes diques de
diabásio paralelos ao canal do rio Tibagi

Queda de água do ribeirão Mococa, formada em corpo de
rochas básicas, a jusante da reserva

Figura 36 – Aspectos geológicos da reserva indígena de Mococa.

4.3.3 Metodologia
Os estudos iniciaram-se com um levantamento bibliográfico sobre a região onde se
inserem as áreas indígenas de Queimadas e Mococa. Através de bases cartográficas e
de

informações

georreferenciadas

realizou-se

mapeamento

da

rede

hídrica,

caracterizando as microbacias e identificando os locais de amostragem da qualidade da
água.
Uma visita de campo foi realizada nas áreas indígenas entre os dias 09 e 12 de
julho de 2007, para reconhecimento do local, e em especial, dos principais corpos hídricos
existentes nas reservas, pertencentes às bacias dos rios Tibagi e Ivaí, e identificação dos
principais impactos na qualidade da água possivelmente relacionados à futura UHE Mauá.
Esta visita também teve aspecto investigativo, em relação ao uso das águas e à
identificação de fatores influenciadores da sua qualidade.
Na ocasião da visita de campo foi elaborado um registro fotográfico das áreas de
Queimadas e de Mococa, compreendendo características do uso e ocupação dos solos e
dos rios que drenam as mesmas. Algumas destas imagens das áreas ilustram o descritivo
das estações de coleta, nos itens 4.3.3.3 e Figura 37.
De posse das informações preliminares e daquelas levantadas em campo, foi
definida a rede amostral. O critério de escolha das estações de amostragem teve como
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base a identificação de pontos a jusante de confluências de várias microbacias de
drenagem, bem como estações a montante, no meio e a jusante da reserva indígena,
sendo assim representativos da qualidade da água em função do uso e ocupação dos
solos nas mesmas. Por não serem utilizadas habitualmente pelos indígenas, surgências
ou fontes naturais não foram incluídas na rede amostral, tendo sido analisados apenas o
pH e a condutividade de algumas destas, durante a campanha de reconhecimento.
Realizou-se uma campanha de amostragem de águas e sedimentos de corrente
em alguns rios, entre os dias 16 e 20 de julho de 2007, para realização de ensaios
analíticos, como subsídio ao diagnóstico da qualidade da água dos corpos hídricos a
serem avaliados.

4.3.3.1 Parâmetros Analíticos e Técnicas de Amostragem
Algumas variáveis físico-químicas de corpos de água da reserva de Queimadas e
de Mococa foram levantadas em campo, em duas situações: durante a campanha de
reconhecimento e identificação dos pontos de amostragem e por ocasião da coleta de
amostras para análise laboratorial. Tanto durante a visita de reconhecimento da área
quanto durante a campanha de amostragem foram coletados dados de pH, condutividade
e temperatura da água.
Além destes, durante a campanha de amostragem, foram também realizadas
análises de oxigênio dissolvido (OD) e temperatura da água, por meio de sensor marca
Digimed, pelo Método Eletrodo de Membrana; transparência da água, através da medida
da altura do Disco de Secchi. Durante a campanha de reconhecimento foram também
utilizados equipamentos portáteis de pH e condutividade da marca Mettler-Toledo.
Os demais ensaios sobre a qualidade das águas superficiais da área de estudo
foram realizados em laboratório: condutividade, cor aparente, turbidez, alcalinidade total e
alcalinidade a fenolftaleína, dureza, sólidos totais suspensos, sólidos totais dissolvidos,
íons sulfato, sulfeto, nitrato, nitrito, cloreto inorgânico, bicarbonato, sódio, potássio, cálcio
e magnésio, fósforo total, sílica dissolvida, nitrogênio total, fenóis, óleos e graxas, DQO,
DBO, coliformes totais e fecais.
Foram também realizados em laboratório ensaios em amostras integrais de
sedimento de corrente, a saber: formas totais de ferro (Fe), prata (Ag), arsênio (As), bário
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(Ba), chumbo (Pb), cromo (Cr), cobre (Cu), zinco (Zn), níquel (Ni), manganês (Mn),
cobalto (Co), cádmio (Cd) e análises de multiresíduos, no intuito de detectar a presença
de princípios ativos do grupo de pesticidas organoclorados e organofosforados. Em
alguns pontos específicos de maior influência esperada da agricultura sobre a qualidade
hídrica, foi analisado o princípio ativo glifosato isopropilamina.
As análises laboratoriais seguiram metodologias constantes no Standard Methods
(APHA, 2005), sendo a maior parte delas realizada no Instituto de Tecnologia para o
Desenvolvimento (LACTEC), em Curitiba-PR. Neste, em particular, os metais foram
determinados por Espectrometria de Absorção Atômica com atomização em chama e os
íons sulfato, cloreto inorgânico, nitrato e nitrito, por Cromatografia de Alta Performance
(HPIC). As análises microbiológicas de coliformes totais e fecais, demanda bioquímica de
oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO) foram efetuadas no Centro de
Pesquisa e Processamento de Alimentos (CEPPA), da Universidade Federal do Paraná
(UFPR), pelos métodos, respectivamente, de substrato enzimático, incubação à
temperatura de 200ºC por 5 dias e refluxo aberto.
O objetivo destes ensaios foi avaliação da composição iônica e das características
físico-químicas da água, com ênfase em possíveis processos de poluição e contaminação
da mesma.

4.3.3.2 Tratamento e Interpretação de Dados
O diagnóstico da qualidade dos corpos de água superficiais foi realizado através de
ensaios físicos, químicos e microbiológicos com base na Resolução CONAMA 357/05, e
no Índice de Qualidade da Água (IQA). A distribuição relativa dos macro-constituintes
iônicos também foi utilizada para identificar particularidades na composição dos diversos
grupos de água.
O IQA é uma adaptação do índice desenvolvido pela National Sanitation
Foundation nos Estados Unidos pela CETESB (DERISIO, 1992). O índice é um produtório
de nove parâmetros escolhidos por diferentes especialistas que os consideraram mais
relevantes na avaliação das águas superficiais, sendo eles: oxigênio dissolvido (OD),
coliformes fecais, pH, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio total, fósforo
total, temperatura, turbidez e sólidos totais (resíduo total). Para cada parâmetro
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correspondem uma curva de variação da qualidade da água, que o correlaciona a um
sub-índice q, e um peso w de importância. A classificação da qualidade da água
superficial pelo IQA é dividida em cinco classes: ÓTIMA (IQA: 80-100); BOA (IQA: 52-79);
ACEITÁVEL (IQA: 37-51); RUIM (IQA: 20-36) e PÉSSIMA (IQA: 0-19).
A Resolução 357/05 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) dispõe
sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de
efluentes. Segundo esta legislação, o enquadramento dos corpos de água objetiva níveis
de qualidade a serem mantidos ou alcançados para atender às necessidades da
comunidade (BRASIL, 2005).
Após a verificação de consistência e consolidação dos dados, foi procedida através
de balanço iônico, relações entre sólidos totais dissolvidos e condutividade, bem como
relações alcalinidade e pH.
Consistidos e consolidados os dados analíticos, foi procedida a especiação química
através do programa computacional PHREEQE C. Este programa também possibilita a
avaliação dos equilíbrios entre minerais das rochas e do solo com a água, viabilizando
saber se a água está dissolvendo ou precipitando minerais específicos, com conseqüente
potencial de alteração de sua qualidade.
A distribuição relativa dos macro-constituintes iônicos nas águas foi avaliada
através do diagrama trilinear composto (Diagrama de DUROV modificado), que
possibilitou identificar diferentes grupos de água e processos de mistura, conforme sua
origem e evolução (CHILINGAR, 1956; CUSTÓDIO, 1966).

4.3.3.3 Estações de Amostragem da Área Indígena de Queimadas
Na área de drenagem da reserva indígena de Queimadas foram definidas nove
estações de amostragem de águas, sendo que em algumas delas também foram
coletadas amostras de sedimentos de corrente. Estas estações estão compreendidas nas
microbacias do ribeirão das Formigas, córrego Grota e rio Bonito. A descrição e
localização geográfica das mesmas podem ser observadas na Figura 37 e Tabela VII.
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Figura 37 - Localização das estações de amostragem de água e sedimento na área indígena de
Queimadas
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Tabela VII – Estações de amostragem de águas e sedimentos na área de Queimadas
Estação

Descritivo

Bacia do Rio Bonito (Bacia do rio Ivaí)
Q-01
Rio Bonito, a jusante da área indígena
Q-02
Rio Bonito, dentro da área indígena
Q-03
Rio Afluente da margem esquerda do rio Bonito, dentro da
área indígena
Bacia do Ribeirão Formiga (Bacia do rio Tibagi)
Q-04
Ribeirão Formiga, após confluência com outro rio na sua
margem esquerda, dentro da área indígena
Q-05
Ribeirão Formiga, a jusante da área indígena
Q-09*
Ribeirão Formiga, a montante da área indígena
Bacia do Córrego Grota (Bacia do rio Tibagi)
Q-06*
Córrego Grota, a montante da área indígena
Q-07
Córrego Grota, a jusante da área indígena
Q-08
Córrego Grota, dentro da área indígena, após confluência
com o Córrego Aré

Coordenadas UTM
E

N

H

Fuso

501.797
502.650

7.314.251
7.317.333

556
598

22 S
22 S

502.872

7.316.688

594

22 S

504.931

7.321.117

760

22 S

505.280
506.423

7.322.175
7.318.577

739
780

22 S
22 S

501.052
503.228

7.322.006
7.323.037

784
754

22 S
22 S

503.247

7.322.469

756

22 S

NOTA: * estações de coleta de água e sedimento

A estação de amostragem Q-01 (Figura 38) está inserida na bacia hidrográfica do
Ivaí, no leito do rio Bonito, a jusante da área indígena de Queimadas.

Vista geral

Vista de montante do rio Bonito
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Vista a jusante do rio Bonito

Vista do rio e da ocupação existente

Figura 38 - Estação de amostragem Q-01, localizada no rio Bonito na saída da reserva.
No local da estação Q-01, o rio Bonito recebe toda a contribuição de suas
nascentes, que drenam toda a área da reserva, e de seus afluentes da margem esquerda,
que drenam áreas externas a reserva. Na parte interna da reserva, o rio Bonito atravessa
toda a região de preservação do Gamelão, onde não existe ocupação humana. As poucas
áreas externas à reserva, drenadas pelos pequenos afluentes do rio Bonito, pertencem a
proprietários rurais e são ocupadas por vegetação natural rasteira e vegetação natural
arbustiva.
A estação de amostragem Q-02 (Figura 39), está inserida na bacia hidrográfica do
Ivaí, no leito do rio Bonito, dentro da área indígena de Queimadas. Drena toda a porção
oeste da área de Queimadas, que pertence a bacia do rio Ivaí, e atravessa área de
preservação do Gamelão.

Vista do rio Bonito a montante

Vista do rio Bonito a jusante
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Vista de local mais a montante da estação de amostragem

Detalhe do pequeno corpo discordante, de diabásio,
represando rio Bonito

Figura 39 - Estação de amostragem Q-02, localizada no rio Bonito dentro da reserva.
A estação de amostragem Q-03 (Figura 40) está inserida na bacia hidrográfica do
Ivaí, em um afluente da margem esquerda do rio Bonito, dentro da área indígena de
Queimadas. Os seixos e matacões componentes do leito do rio são compostos,
sobretudo, por rochas sedimentares do Grupo Passa Dois, endurecida por cimento
silicoso e material proveniente dos diques de diabásio presentes na bacia. A região da
reserva atravessada pelo rio é coberta em grande parte por vegetação natural arbustiva,
uma parte por vegetação natural rasteira e margeando os rios, vegetação natural arbórea.
Nesta área não existe ocupação humana e a mesma é denominada de área de
preservação do Gamelão.

Vista do rio a montante da estação Q-03 (antes da confluência
com pequeno rio da margem esquerda que drena área externa
da reserva)

Vista do pequeno rio que drena área fora da reserva e é
afluente da margem esquerda do rio da estação Q-03 (foro do
pequeno rio antes da confluência)
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Vista do rio da estação Q-03 a jusante (após da confluência
com pequeno rio da margem esquerda e antes da sua foz na
margem esquerda no rio Bonito)

Detalhe do rio no local da estação de amostragem
Q-03.

Figura 40 - Estação de amostragem Q-03, afluente da margem esquerda do rio Bonito.
A estação de amostragem Q-04 (Figura 41) está localizada dentro da reserva
indígena de Queimadas, no leito do ribeirão Formiga, após sua confluência com outro rio
da sua margem esquerda que drena parte da área da reserva. O ribeirão Formiga na
posição da estação está aproximadamente na porção média da sua bacia hidrográfica e
drena, dentro da reserva, área de culturas temporárias que abrangem toda a sua margem
esquerda. Estas culturas são cíclicas, variando seu cultivo de milho, soja e feijão, com
aveia e trigo, conforme estações do ano. Estas áreas de culturas foram implantadas como
parte da proposta do plano agropecuário e ambiental coordenado pela ONG Missão do
Cristianismo Decidido. Antes de entrar na reserva, na sua porção externa, o ribeirão
Formiga também atravessa extensas áreas de cultivo temporário e para verificar a
influência destas áreas na qualidade do corpo hídrico foi selecionada a estação Q-09.
Muito próxima da estação Q-04 encontra-se o poço tubular profundo, do qual é
extraída toda a água para o abastecimento da comunidade de Queimadas.
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Vista a montante da estação
(após da confluência com rio da margem esquerda)

Vista a jusante da estação
(após da confluência com rio da margem esquerda)

Vista da confluência do ribeirão Formigas com rio da margem
esquerda (a montante da estação Q-04)

Vista a montante do rio da margem esquerda antes da sua
confluência com o ribeirão Formigas
(a montante da estação Q-04)
Figura 41 - Estação de amostragem Q-04, no ribeirão Formiga.

A estação de amostragem Q-05 (Figura 42) está localizada no ribeirão Formiga, na
saída da reserva indígena de Queimadas (a jusante da reserva), na porção externa de
suas delimitações. Esta estação está localizada a jusante da estação Q-04 e atravessa
uma área com ocupação humana da própria comunidade indígena, que encontra-se nas
proximidades da margem do ribeirão. No local da estação Q-05, o ribeirão Formiga
recebe, imediatamente a montante, a contribuição de um rio em sua margem direita. Este
rio é o delimitador da reserva na sua porção norte e drena, na sua cabeceira, áreas de
reflorestamento de Pinus e mais a jusante, na margem esquerda (dentro da reserva),
áreas ocupadas por pecuária comunitária, e na margem direita (externa a reserva) áreas
ocupadas por vegetação natural rasteira.
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Vista do ribeirão Formiga a montante

Vista do ribeirão Formiga a jusante

Figura 42 - Estação de amostragem Q-05, no ribeirão Formiga.
A estação de amostragem Q-06 (Figura 43) está localizada no leito do córrego
Grota, na porção externa da reserva da área indígena de Queimadas (a montante da
reserva). A montante da estação de coleta, o córrego Grota atravessa, desde as suas
nascentes, extensas áreas de cultura temporária. Imediatamente a montante da estação
Q-06, existe um represamento artificial do córrego e conseqüente formação de um lago.
Neste ponto foram também coletadas amostras de sedimento.
Quanto ao substrato geológico do local, este é formado por depósito de sedimentos
recentes encaixados em rochas sedimentares da Formação Teresina, afetadas por um
dique de diabásio que provoca um desnível topográfico por erosão diferencial.

Vista 1 do córrego Grota a montante
(lago artificial formado a montante da estação – detalhe da
saída do lago antes da estrada)

Vista 2 do córrego Grota a montante
(lago artificial formado a montante da estação)
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Vista do córrego Grota a montante
Vista do córrego Grota a jusante
(saída do lago após estrada)
(saída do lago após estrada)
Figura 43 - Estação de amostragem Q-06, no córrego Grota

A estação de amostragem Q-07 (Figura 44) está localizada no leito do córrego
Grota, na porção externa da área indígena de Queimadas (na saída da reserva). O
córrego, na sua porção inserida na reserva, foi represado para aterro da estrada,
formando um alagado parcialmente tomado por macrófitas.

Córrego Grota a montante, onde há a formação do lago (antes
da estrada)

Córrego Grota a jusante, no canal
(após estrada)

Figura 44 - Estação de amostragem Q-07, no córrego Grota
O exutório do alagado se dá por meio de bueiros que passam sob a estrada e
deságuam em canal, onde está localizada a estação Q-07.
A estação de amostragem Q-08 (Figura 45) está localizada no leito do córrego
Grota, dentro da reserva indígena de Queimadas, aproximadamente 500 m a jusante da
foz do córrego Até, na sua margem direita. Neste local, o córrego Grota atravessa áreas
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de vegetações natural rasteira e natural arbustiva e recebe a contribuição da drenagem
do córrego Aré que também drena áreas de mesma cobertura. A cabeceira do córrego
Aré (porção externa da reserva), bem como pequenos afluentes da margem esquerda do
córrego Grota, drenam pequenas porções de área de cultura temporária de produtores
rurais instalados nas limitações da reserva.
Nesta região da estação, o córrego se impõe sobre rochas sedimentares da
Formação Teresina.

Vista do córrego Grota a jusante
Vista do córrego Grota a montante
Figura 45 - Estação de amostragem Q-08, no córrego Grota.

A estação de amostragem Q-09 (Figura 46), está localizada no leito do ribeirão
Formiga, na porção externa a montante da área indígena de Queimadas. A estação de
coleta foi localizada sob uma ponte, na margem de uma estrada da região e nesta
posição o rio drena extensa área de cultivo temporário pertencentes a produtores rurais
da região. Quando a composição geológica, no local o ribeirão corre sobre a Formação
Teresina, do Grupo Passa Dois.
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Vista do ribeirão Formiga a montante
Vista do ribeirão Formiga a jusante
Figura 46 - Estação de amostragem Q-09, no ribeirão Formiga

4.3.3.4 Estações de Amostragem da Área Indígena de Mococa
Na área de drenagem da terra indígena de Mococa foram definidas seis estações
de amostragem de águas, sendo que em algumas delas foram também coletadas
amostras de sedimentos de corrente. Estas estações estão descritas na e ilustradas na
Figura 47 e Tabela VIII.
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Figura 47 - Localização das estações de amostragem de água e sedimentos na reserva indígena
de Mococa.
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Tabela VIII– Estações de amostragem de águas e sedimentos na área de Mococa
Estação

Coordenadas UTM

Descritivo

Bacia do Ribeirão Mococa (Bacia do rio Tibagi)
M-01
Ribeirão Mococa, dentro da área indígena
M-02
Ribeirão Mococa, a jusante da área indígena (antes da
cachoeira)
M-04*
Ribeirão Mococa, a montante da área indígena em região de
vegetação natural
M-05*
Ribeirão Mococa, a montante da área indígena em região de
cultivo temporário
Bacia do Rio Tibagi
M-03
Rio Tibagi, a jusante da área indígena (local conhecido como
salto dos indios)
M-06
Rio Tibagi, a montante da área indígena, a jusante da usina
Salto Mauá

E

N

H

Fuso

524.893

7.344.392

557

22 S

524.696

7.345.561

551

22 S

523.841

7.342.712

569

22 S

524.424

7.342.508

560

22 S

526.129

7.346.060

507

22 S

528.500

7.342.613

520

22 S

NOTA: * estações de coleta de água e sedimento

A estação de amostragem M-01 (Figura 48) está localizada no leito do ribeirão
Mococa, dentro da área indígena de Mococa. Nesta posição, o ribeirão Mococa está bem
próximo de sua saída da reserva, drenando boa parte da mesma. Dentro da reserva, o
ribeirão Mococa drena áreas de vegetações natural arbórea, natural arbustiva e natural
rasteira, não existindo ocupação humana nas suas margens. Em todo percurso do
ribeirão na área indígena, o mesmo flui sobre substrato rochoso de composição basáltica.

Vista do ribeirão Mococa a montante

Vista do ribeirão Mococa a montante, com detalhe para a
água represada
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Vista do ribeirão Mococa a jusante

Vista do ribeirão Mococa a jusante, com detalhe para a água
represada

Figura 48 - Estação de amostragem M-01, no ribeirão Mococa
A estação de amostragem M-02 (Figura 49) está localizada no leito do ribeirão
Mococa, na porção externa da reserva indígena de Mococa (saída da reserva). Este ponto
de amostragem está a aproximadamente 2 km a jusante da estação M-01, onde o rio
atravessa áreas de coberturas similares às descritas na estação M-01. Imediatamente a
jusante da estação M-02 existe uma cachoeira com uma altura da aproximada de 15 m.
Todo o ribeirão Mococa, nesta região, flui sobre substrato rochoso de composição
basáltica. Tratam-se de diabásios de textura variando de afanítica até fanerítica média.

Vista do ribeirão Mococa a montante
(antes da cachoeira)

Vista geral do ribeirão Mococa no local da coleta
(antes da cachoeira)
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Vista do ribeirão Mococa a jusante
Vista da cachoeira do ribeirão Mococa
(antes da cachoeira)
(após ponto de coleta)
Figura 49 - Estação de amostragem M-02, no ribeirão Mococa

A estação de amostragem M-03 (Figura 50) está localizada no leito do rio Tibagi,
na porção de jusante das limitações da reserva indígena de Mococa. Nesta região, o rio
Tibagi drena toda a margem da reserva na sua porção esquerda, inserida em área de
vegetação nativa.

Vista 1 do rio Tibagi a montante

Vista 2 do rio Tibagi a montante

Vista do rio Tibagi frontal ao local de amostragem

Vista do rio Tibagi a jusante

Figura 50 - Estação de amostragem M-03, no rio Tibagi.
140
____________________________________________________________________________

A estação de amostragem M-04 (Figura 51) está localizada no leito do ribeirão
Mococa na porção externa a montante da reserva de Mococa. Das suas nascentes até
este ponto, o ribeirão Mococa atravessa áreas ocupadas por vegetação nativa intercalada
com áreas de cultivo permanente e de pastagem.

Vista do ribeirão Mococa a montante
Vista do ribeirão Mococa a jusante
Figura 51 - Estação de amostragem M-04, no ribeirão Mococa.

A estação de amostragem M-05 (Figura 52) está localizada no leito do ribeirão
Mococa, na porção externa imediatamente a montante da reserva indígena de Mococa.
Está

localizada

aproximadamente

1.500

m

a

jusante

da

estação

M-04,

e

aproximadamente 500 m a montante da delimitação da reserva de Mococa. A montante
da estação M-05, o ribeirão Mococa recebe em sua margem esquerda um contribuinte
que drena extensas áreas de cultivo permanente, com pouca mata ciliar.
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Vista do ribeirão Mococa a montante

Vista do ribeirão Mococa a jusante

Figura 52 - Estação de amostragem M-05, no ribeirão Mococa.

A estação de amostragem M-06, está localizada no leito do rio Tibagi, na porção de
montante das limitações da reserva indígena de Mococa e, a jusante da usina Presidente
Vargas. Para este ponto não foram realizadas imagens fotográfica em função da visita à
estação ter sido realizada em período noturno.

4.3.4 Diagnóstico das Águas Superficiais, Subterrâneas e Sedimentos da Área
Indígena de Queimadas
As águas superficiais no interior da reserva de Queimada são utilizadas pelos
indígenas preferencialmente para pesca de lazer, além de pouco uso para balneabilidade.
Nos sítios no entorno da área indígena, os rios e córregos servem para dessedentação de
animais de criação e foi verificada a presença de algumas pocilgas instaladas nas
proximidades destes corpos de água, as quais despejam seus efluentes diretamente nos
mesmos.
No período da visita, a vazão da maior parte dos corpos hídricos esteve bastante
baixa, em função do grande período de estiagem. Porém na reserva de Queimadas esse
comportamento hídrico é compatível com a pequena contribuição de drenagem. Todos os
rios e córregos que drenam a reserva possuíam suas nascentes na própria reserva e
arredores.
O abastecimento de água para consumo da comunidade indígena de Queimadas é
feito através de poço tubular profundo, mantido pela FUNASA. A água extraída do poço
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ainda passa por um tratamento primário de cloração antes de sua distribuição. Para
diagnóstico da qualidade da água e conhecimento de outras características deste poço,
foram solicitados o perfil litológico e o laudo analítico das análises químicas de posse da
referida instituição.
Em algumas áreas de cultivo localizadas no entorno da reserva observou-se a
utilização de agroquímicos, aspecto que poderia comprometer a qualidade das águas.

4.3.4.1 Estudo de Classificação dos Corpos Hídricos da Área Indígena de
Queimadas
A Portaria nº 003/91 da SUREHMA é parte integrante de um conjunto de portarias
que definem enquadramento de corpos de água vigente no estado do Paraná. A mesma
estabelece o enquadramento de Classe 2 para todos os rios localizados na bacia do rio
Tibagi, sendo as exceções listadas sequencialmente, referindo-se especialmente a cursos
de água utilizados para abastecimento público e seus afluentes. Uma destas exceções é
feita ao ribeirão Formiga que, por ser manancial de abastecimento público do município
de Ortigueira, pertence à Classe 1 (IAP, 1996). Não há definição específica naquela
portaria para um enquadramento específico para rios que nascem ou atravessam áreas
indígenas.
A Portaria nº 019/92 estabelece o enquadramento dos rios da bacia do rio Ivaí. A
mesma determina como o enquadramento de Classe 2 para todos os rios localizados
naquela bacia, inclusive os rios da microbacia do rio Bonito.
De acordo com a Resolução CONAMA 357/05, rios de Classe 1, caso do ribeirão
Formiga, destinam-se ao abastecimento para consumo humano, após tratamento
simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais
como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA 274/00; à
irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes
ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; além da proteção das
comunidades aquáticas em Terras Indígenas.
Ainda segundo aquela Resolução, rios de Classe 2, caso dos demais rios da área
indígena, destinam-se ao abastecimento para consumo humano, após tratamento
convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário,
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conforme Resolução CONAMA 274/00; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de
parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter
contato direto; além da aqüicultura e à atividade de pesca.

4.3.4.2 Resultados

Analíticos

e

Avaliação

da

Qualidade

das

Águas

Superficiais da Área Indígena de Queimadas
Os resultados analíticos relativos às variáveis analisadas no presente estudo
encontram-se na Tabela IX.
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Tabela IX - Resultados analíticos das águas superficiais na área indígena de Queimadas.
Bacia do rio Bonito
Variáveis

Limites para
a Classe 2 *

Q01

Q02

17/7/2007 19/7/2007

Bacia do córrego Grota
Q03

Q06

Q07

Q08

Bacia do ribeirão Formiga
Limites para
a Classe 1 *

19/7/2007 17/7/2007 17/7/2007 17/7/2007

Q04

Q05

Q09

18/7/2007 18/7/2007 19/7/2007

Temperatura da água (°C)

-

14,9

17,9

17,8

18,7

18,0

18,0

-

15,0

15,4

17,0

Oxigênio Dissolvido (mg/L)

≥ 5,00

7,50

8,20

5,20

11,70

11,80

11,00

≥ 6,00

7,70

7,80

7,00

Oxigênio Dissolvido sat (%)

-

78,8

92,3

58,4

136,9

135,6

126,5

-

83,1

84,7

SD

Altura do Disco de Secchi (m)

-

0,20

0,15

0,10

0,15

0,20

0,15

-

0,13

0,13

0,15
7,3

pH

6,0 a 9,0

7,4

7,3

7,4

7,5

7,3

7,3

6,0 a 9,0

6,9

7,0

Condutividade (µS/cm)

-

104

135

104

86

77

66

-

43

53

82

Cor Aparente (Hazen)

-

73

44

70

153

101

88

-

139

170

27

100

33

19

31

59

42

40

40

74

79

14

-

51

68

52

42

41

38

-

22

21

27

Turbidez (NTU)
Alcalinidade Total (mg CaCO3/L)
Alcalinidade a Fenolftaleína (mg CaCO3/L)

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Dureza Total (mg/L)

-

33

47

33

27

26

22

-

13

16

25

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

-

7

6

11

67

30

63

-

53

116

6

Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L)

500

116

114

101

77

66

58

500

116

76

64

Sulfato (mg/L)

250

5,09

3,30

2,98

1,69

0,81

0,70

250

0,57

0,62

1,40

Sulfeto (mg/L)

-

N.C

N.C

N.C

N.C

N.C

N.C

-

N.C

N.C

N.C

Nitrato (mg/L N)

10,0

1,10

1,32

0,88

0,41

0,24

0,22

10,0

1,02

1,71

2,76

Nitrito (mg/L N)

1,0

0,05

0,05

0,06

0,10

0,08

0,08

1,0

0,06

0,10

0,23

Cloreto inorgânico
Bicarbonato (mg CaCO3/L)

-

0,43

0,49

0,59

1,31

0,81

0,67

-

0,70

1,27

2,31

-

51

68

52

42

41

38

-

22

21

27

Sódio Dissolvido (mg/L)

-

6,25

6,15

5,50

3,20

2,65

2,45

-

1,85

1,90

2,10

Potássio Dissolvido (mg/L)

-

2,00

2,30

2,15

3,15

2,15

2,05

-

1,70

2,10

2,05

Cálcio Dissolvido (mg/L)

-

8,95

13,80

8,85

7,10

7,30

6,25

-

2,95

3,75

6,40

Magnésio Dissolvido (mg/L)

-

2,70

3,05

2,65

2,35

1,80

1,60

-

1,25

1,50

2,15

Sílica Dissolvida (mg/L)

-

10,0

7,5

8,0

4,8

5,5

4,7

-

6,2

5,0

3,8

Fósforo Total (mg/L)

0,10 **

0,08

0,08

0,14

0,10

0,05

0,08

0,10 **

0,12

0,11

0,01

Nitrogênio Total (mg/L)

2,18 ***

1,7

2,0

1,7

3,0

1,2

1,2

2,18 ***

2,1

3,7

3,4

0,003

<0,01

0,07

0,07

0,18

0,17

0,07

0,003

0,07

0,05

0,05
< 2,00

Fenol (mg/L)
Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg O2/L)

≤ 5,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

3,21

2,81

2,00

≤ 3,00

< 2,00

< 2,00

Demanda Química de Oxigênio (mg O2/L)

-

4,10

4,00

3,00

9,80

13,90

7,80

-

10,30

3,50

3,20

Coliformes Totais (NMP/100 mL)

-

3.300

4.900

4.900

410.000

72.000

14.000

-

39.000

61.000

2.400

Coliformes Termotolerantes (NMP/100 mL)

1.000

49

700

1.300

16.000

2.000

910

200

2.000

4.100

100

Razão Molar Nitrogênio Total/Fósforo Total
IQA

-

47

55

27

66

53

33

-

39

74

750

75

70

61

51

61

66

60

57

75

* Estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05; ** Limite para ambientes lóticos; *** Quando o nitrgênio for fator limitante para a eutrofização.
N.C.: ensaio não conclusivo
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As águas da área de estudo mostraram-se com boas concentrações de oxigênio
dissolvido, com valores entre 5,20 e 11,80 mg/L. Estes valores estão em conformidade
com os limites mínimos estabelecidos na Resolução CONAMA 357/05 (5,0 mg/L para rios
de Classe 2 e 6,0 mg/L para rios de Classe 1), e desta forma, adequados a manutenção
da vida aquática, em todas as estações de amostragem. Isto também pode ser
corroborado pela análise da porcentagem de saturação de OD na água, nunca inferior a
58,4%, durante o período de amostragem. Valores mais elevados de OD foram
observados em todas as estações do córrego Grota.
A demanda bioquímica de oxigênio esteve dentro dos limites máximos da
legislação para rios de Classe 1 (< 3,00 mg/L) e de Classe 2 (< 5,00 mg/L) em todas as
respectivas estações.
Coliformes totais estiveram em concentrações elevadas em todas as estações de
coleta, com exeção de Q-01 (rio Bonito, jusante) e Q-09 (ribeirão Formiga, montante).
sugerindo aporte de matéria orgânica alóctone aos rios da área amostrada. Coliformes
termotolerantes, também chamados de coliformes fecais, medidos em concentrações da
bactéria Escherichia coli, apresentaram concentrações elevadas nas estações Q-03, Q-06
e Q-07, ultrapassando os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para rios
de Classe 2, de 1.000 NMP/100mL. Naquelas estações o valor máximo de
16.000 NMP/100mL foi registrado na estação Q-06 (córrego Grota, montante). Também
foram observadas altas concentrações de coliformes fecais nas estações do ribeirão
Formiga, Q-04 e Q-05, enquadradas na Classe 1, e cujo limite da resolução para esta
variável é de 200 NMP/100mL. Concentrações de 2.000 e 4.100 NMP/100m foram
observadas, respectivamente. A presença de níveis elevados de bactérias do grupo dos
coliformes termotolerantes indica contaminação das águas em estudo por material fecal
advindos de esgotos domésticos não tratados e excrementos de outros animais de
sangue quente. Uma vez ultrapassado o limite indicado na legislação, os demais usos da
água propostos para rios de Classe 1 e 2 ficam comprometidos, como o uso para
balneabilidade. A alta pluviosidade na região nos dias da campanha pode ter influenciado
no aumento dos valores de coliformes no corpo hídrico.
Valores de pH estiveram dentro da normalidade para águas continentais de boa
qualidade (circum-neutro) e também dentro dos limites estabelecidos pela legislação
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pertinente para rios de Classe 1 e 2 (pH: 6 a 9), variando entre 6,9 e 7,5, nas estações de
amostragem, no período de avaliação.
Os valores de turbidez ensaiados para as águas da área de estudo estiveram
dentro dos limites da legislação, de 100 NTU, para rios de Classe 2 (estações Q-01, Q-02,
Q-03, Q-06, Q-07, Q-08). No ribeirão Formiga, foram registrados valores superiores aos
limites da legislação para rios de Classe 1, de 40 NTU, nas estação Q-04 e Q-05, com
valores de 74 e 79 NTU, respectivamente. A estação Q-09, também de Classe 1,
apresentou valores inferiores ao limite da legislação para a variável turbidez.
Sólidos dissolvidos totais apresentaram-se dentro dos limites da legislação para
rios de Classes 1 e 2, em concentrações inferiores a 500 mg/L. No entanto, valores
comparativamente mais elevados, acima de 100 mg/L, foram observados nas estações Q01, Q-02, Q-03 e Q-04.
Valores de alcalinidade a fenolftaleína das águas da área de estudo foram zero, em
todas as estações de amostragem, o que é coerente com os valores de pH inferiores a
8,2. De acordo com APHA (2005), quando estes valores são iguais a zero, a alcalinidade
total da água é referente apenas ao bicarbonato.
Quanto à dureza da água, as águas da área de estudo podem ser classificadas
como brandas a levemente duras, uma vez que apresentaram valores de dureza entre
12,5 e 47,1 mg/L. De acordo com DOI (United States Department of Interior) e WQA
(Water Quality Association), águas brandas ou moles apresentam dureza variando entre 0
e 17,1 mg/L; águas levemente duras entre 17,1 e 60 mg/L; águas moderadamente duras
entre 60 e 120 mg/L; águas duras entre 120 e 180 mg/L e águas muito duras acima de
180 mg/L.
Para a avaliação do fósforo (Figura 53), segundo a Resolução CONAMA 357/05,
deve ser avaliada a característica lótica, lêntica ou semi-lêntica do corpo hídrico. Os rios
da área de estudo são ambientes lóticos, e para esta situação, o limite das Classes 1 e 2
é de 0,10 mg/L. As concentrações de fósforo total observadas nas estações Q-01, Q-02,
Q-07 e Q-08, além de Q-09, estiveram dentro dos limites da legislação, variando entre
0,01 e 0,10 mg/L. No entanto, nas estações Q-03, Q-04 e Q-05, o limite da legislação foi
ultrapassado, sendo medidas concentrações de 0,14 mg/L, 0,12 mg/L e 0,11 mg/L,
respectivamente. Elevações nas concentrações de fósforo total podem estar relacionadas
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ao aporte de efluentes da criação de animais, agricultura e, principalmente advindos de
esgotos domésticos na região.
A análise da relação molar N/P (nitrogênio total/fósforo total) indicou que o fósforo
é o nutriente limitante ao desenvolvimento da comunidade fitoplanctônica no nos rios da
área de estudo, e desta forma, concentrações mais elevadas de fósforo, como observado
nas estações acima citadas, podem contribuir para o estabelecimento de processos de
eutrofização e do crescimento expressivo da comunidade fitoplanctônica em ambientes
com fluxo de baixa velocidade.

Fósforo Total (mg/L)
Julho de 2007
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
Q01

Q02

Q03

Bacia do Rio Bonito

Q04

Q05

Q09

Bacia do Ribeirão Formiga

Q06

Q07

Q08

Bacia do Córrego Grota

Figura 53 - Concentrações de fósforo total nas estações de amostragem na área indígena de Queimadas.
As concentrações de nitrogênio observadas nas águas da área de estudo (Figura
54) estiveram dentro da normalidade para águas continentais naturais nas estações Q-01,
Q-02, Q-03, Q-07 e Q-08, onde foram observados valores inferiores a 2,0 mg/L N. No
entanto, na estação do córrego Grota (montante), Q-06, e em todas as estações do
ribeirão Formiga, as concentrações registradas estiveram elevadas, variando entre 2,1 e
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3,7 mg/L N. Apesar da Resolução CONAMA 357/05 estabelecer limites para nitrogênio
total em ambientes lóticos, de 2,17 mg/L N, somente quando o mesmo for o fator limitante
para a eutrofização, caso não observado na área de estudo, o mesmo limite pode ser
utilizado como padrão comparativo entre as concentrações de nitrogênio aqui
apresentadas. Entre as fontes mais comuns de compostos nitrogenados estão: criações
de animais, esgotos domésticos e as áreas de agricultura.

Nitrogênio Total (mg/L)
Julho de 2007
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Q01

Q02

Q03

Bacia do Rio Bonito

Q04

Q05

Q09

Bacia do Ribeirão Formiga

Q06

Q07

Q08

Bacia do Córrego Grota

Figura 54 - Concentrações de nitrogênio total nas estações de amostragem na área indígena de Queimadas.
Os limites da legislação para concentrações de nitrato e nitrito são os mesmos para
rios de Classe 1 e 2, sendo 10 mg/L N para o nitrato e 1,0 mg/L N para o nitrito. Estas
concentrações não foram ultrapassadas nos rios da área de estudo.
As concentrações medidas de sulfatos estiveram abaixo dos limites da Resolução
CONAMA 357/05 para as Classes 1 e 2, de 250 mg/L. Valores observados nos rios da
região da área indígena de Queimadas estiveram entre 0,57 e 5,09 mg/L.
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O ensaio analítico de sulfetos não apresentou resultado conclusivo e, desta forma,
inviabilizou a análise desta variável nos rios da região da área indígena de Queimadas.
As concentrações de fenol total estiveram acima dos limites estabelecidos pela
resolução CONAMA 357/05 para rios de Classes 1 e 2, de 0,003 mg/L, em todas as
estações de amostragem.
ESTEVES (1998) apresenta valores médios para concentrações dos íons sódio,
potássio, magnésio, cálcio, sulfato e cloreto, em diferentes ecossistemas aquáticos
continentais. Em especial, cita a pesquisa apresentada de Livingstone, realizada em
1963, que reporta valores médios de íons em rios sul-americanos. Estes valores médios
encontram-se listados na Tabela X e foram utilizados como critério de comparação. Desta
forma, observou-se que as concentrações medidas destes íons, nos rios da área de
estudo, apresentam-se compatíveis com a média dos rios sul-americanos.
Tabela X - Concentrações médias de alguns íons (mg/L) de rios sul-americanos, segundo
ESTEVES (1998) apud Livingstone (1963)
Sódio
(Na+)

Potássio
(K+)

Magnésio
(Mg2+)

Cálcio
(Ca2+)

Sulfato
(SO42-)

Cloreto
(Cl-)

4,0 mg/L

2,0 mg/L

1,5 mg/L

7,0 mg/L

4,8 mg/L

4,9 mg/L

A Figura 55 mostra graficamente os valores calculados para o IQA nas estações de
amostragem de águas superficiais da reserva indígena de Queimadas. Estes valores
indicam a qualidade de água para fins de potabilidade, desde que não apresentem
qualquer grau de toxicidade, de acordo com os critérios da CETESB (DERÍSIO, 1992).
Naquele período, as águas apresentaram-se, em termos gerais, de qualidade aceitável e
boa, com valores de IQA que variaram entre 51 e 75.
Valores mais elevados de IQA, que estão relacionados águas de melhor qualidade,
foram observados nas estações do rio Bonito (Q-01 e Q-02), variando entre 75 e 70, ou
seja, águas de boa qualidade para fins de potabilização segundo critérios da CETESB. Na
estação Q-03, referente ao afluente da margem esquerda do rio Bonito, dentro da área
indígena, o valor foi 61, indicando águas também de boa qualidade. A qualidade da água
do córrego Grota esteve entre aceitável e boa, uma vez que os valores de IQA
observados nas estações Q-06, Q-07 e Q-08, variaram entre 51 e 66. Menor valor foi
observado na estação Q-06, a montante da área indígena (IQA=51). As estações
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localizadas no ribeirão Formiga (Q-04, Q-05 e Q-09) apresentaram águas de qualidade
boa, com valores entre 57 e 75.

IQA
Julho de 2007
Ótima

100
90
80

Péssima

Ruim

Aceitável

Boa

70
60
50
40
30
20
10
0
Q01

Q02

Q03

Bacia do Rio Bonito

Q04

Q05

Q09

Bacia do Ribeirão Formiga

Q06

Q07

Q08

Bacia do Córrego Grota

Figura 55 - Índice de Qualidade da Água nas bacias da área indígena de Queimadas.

4.3.4.3 Caracterização Hidrogeoquímica das Águas Superficiais da Área
Indígena de Queimadas
Por ocasião da visita de reconhecimento, realizada em 09 a 12 de julho de 2007,
foram tomadas medidas de temperatura, pH e condutividade em nove pontos de água da
área em questão.
Conforme dados constantes da Tabela XI, as condutividades na região da bacia do
rio Bonito (bacia do rio Ivaí) variaram entre 123 e 164 µS/cm. O pH se manteve entre 7,23
e 7,91. O valor mais elevado foi obtido na porção central da reserva, tendo sofrido
provável influência de estratos sedimentares com cimentação carbonática. As
condutividades medidas no dia da coleta de amostra para análise laboratorial (Tabela XI)
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apresentaram valores para os pontos Q-01, Q-02 e Q-03, condutividades respectivamente
104, 135 e 104 µS/cm, coerentes com as vazões mais elevadas em função da
pluviosidade maior na ocasião.
Na porção da reserva correspondente ao rio Tibagi, as cinco estações amostradas
apresentaram condutividades mais baixas, entre 72 e 90 µS/cm e valores de pH entre
7,23 e 7,60. Neste caso, as condutividades mais baixas refletem menor contribuição das
rochas sedimentares da Formação para o material dissolvido. No período da coleta os
valores obtidos para condutividade variaram de 43 a 86 µS/cm, um pouco mais baixos
devido ao aumento das vazões no período.
Tabela XI - Variáveis medidas em campo na área indígena de Queimadas, nos dias 10/jul/2007 e 17/jul/2007.
Pontos

Local de medidas

Bacia do rio Bonito
Q-01
Rio Bonito, a jusante da reserva
Q-02
Rio Bonito, dentro da reserva
Q-03
Rio afluente da margem esquerda do rio Bonito, dentro
da reserva
Bacia do ribeirão Formiga
Q-04
Ribeirão Formiga, dentro da reserva
Q-05
Ribeirão Formiga, a jusante da reserva
Q-09
Ribeirão Formiga, a montante da reserva*
Bacia do Córrego Grota
Q-06
Córrego Grota, a montante da reserva
Q-08
Córrego Grota, dentro da reserva*
Q-07
Córrego Grota, a jusante da reserva

Visita a Campo
(10/jul/2007)
Condut.
pH

Período da Coleta
(17/jul/2007)
Condut.
pH

127,2
160,7

7,24
7,91

104,0
135,0

7,4
7,3

123,1

7,23

104,0

7,4

71,6
68,2
-

7,57
7,52
-

43,0
53,0
82,0

6,9
7,0
7,3

90,0
83,7

7,59
7,50

86,0
66,0
77,0

7,5
7,3
7,3

NOTA: * Locais não visitados no período da visita de reconhecimento de campo (9 a 12 de julho de 2007)

A avaliação dos aspectos geoquímicos dos corpos de água se deu através das
relações entre seus macro-constituintes iônicos, conforme CUSTÓDIO (1983). É feito uso
de um Diagrama de Durov modificado (Figura 56), onde os cátions e ânions são
expressos em termos de percentagens de equivalente-grama.
Em termos gerais, as águas da região de Queimadas se caracterizam como sendo
bicarbonatadas cálcicas a bicarbonatadas mistas do tipo Ca-Na. A amostra coletada na
estação Q-09 tem caráter bicarbonatado misto do tipo Ca-Mg.
As três sub-bacias que dominam a reserva indígena de Queimadas apresentam
características hidroquímicas com algumas particularidades, seja em suas proporções
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iônicas ou em suas concentrações totais de matéria dissolvida, expressas através de suas
condutividades elétricas.
O rio Bonito é caracterizado pelos valores mais elevados de condutividade elétrica,
aspecto já comentado anteriormente. A estação Q-02, localizada em posição mais a
montante, apresenta maior proporção em cálcio do que todos os locais avaliados neste
diagnóstico, aspecto seguramente reflexo da litologia afetada tanto pelos diabásios como
por porções das formações Irati e Serra Alta.
O córrego Grota, especialmente nas estações de amostragem Q-07 e Q-08,
apresenta as maiores concentrações relativas em bicarbonato, sendo de caráter
geoquímico bicarbonatado-cálcico. A estação de amostragem Q-06, no mesmo córrego
com cabeceira externa à reserva, tem um caráter bicarbonatado-misto, por teores
relativos mais elevados em magnésio e sódio com potássio.
O ribeirão Formiga foi aquele que evidenciou a maior dispersão de pontos locados
no diagrama de Durov da Figura 56 em todos os campos. A despeito de suas águas
também serem bicarbonatadas, são aquelas mais ricas em nitrato, reflexo de provável
contribuição antrópica. Neste rio, a estação Q-09 foi a que mais se afastou do conjunto de
todos os outros pontos, sendo sua concentração em nitrato especialmente elevada,
possivelmente por adubação agrícola nitrogenada, em área externa à reserva.
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Figura 56 - Diagrama de Durov modificado para as águas da área de Queimadas e outras
coletadas nos mesmo contexto geológico.
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4.3.4.4 Composição Química dos Sedimentos de Corrente dos Rios da Área
Indígena de Queimadas
O Diagnóstico dos sedimentos coletados em dois pontos, Q-06 e Q-09, foi
realizado com relação a sua composição em metais de interesse toxicológico e princípios
ativos de agroquímicos do grupo dos organoclorados e organofosforados, em regiões
onde há potencial de contaminação por tais formas.
A Tabela XII mostra os resultados de metais analisados e detectados nos
sedimentos do ribeirão Formiga, a montante da área indígena e córrego Grota. As
análises realizadas não detectaram a presença de princípios ativos de agrotóxicos nos
sedimentos de corrente.
Tabela XII - Elementos metálicos em sedimentos de rios da área indígena de Queimadas e valores
comparativos para o estado do Paraná (LICHT, 2001) e média na crosta terrestre (KRAUSKOPF, 1967).

PONTO

Q-06

Q-09

Crosta

PR-med.

PR-máx.

Ferro (mg/kg)

18.000

140.000

56.000

73.500

170.000

Prata (mg/kg)

<1

<1

-

-

-

Arsênio (mg/kg)

0

0

2

-

-

Bário (mg/kg)

33

87

425

-

-

Chumbo (mg/kg)

17

8

13

19

580

Cromo (mg/kg)

10

146

100

62

400

Cobre (mg/kg)

20

76

55

114

610

Zinco (mg/kg)

25

108

70

90

840

Níquel (mg/kg)

9

24

75

21

470

Manganês (mg/kg)

280

650

950

1.505

9.000

Cobalto (mg/kg)

14

44

25

31

114

< 0,5

< 0,5

-

-

-

ND

-

AMPA (mg/kg)

I.L.Q

-

Organoclorados (mg/kg)²

I.L.Q

I.L.Q

Organofosforados (mg/kg)²

I.L.Q

I.L.Q

Cádmio (mg/kg)
1

Glifosato Isopropilamina
1

NOTA: I.L.Q - Inferior ao limite de quantificação
ND - Não detectável
¹ Limite de Quantificação = 0,50 mg/kg
² Limite de Quantificação = 0,04 mg/kg

Todos os elementos metálicos analisados se apresentaram com teores bastante
inferiores aos máximos determinados no mapeamento geoquímico do estado do Paraná
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(LICHT, 2001). O perfil de concentração dos elementos se assemelha com a média da
crosta terrestre, especialmente no tocante a estação de coleta Q-09. A estação Q-06
possui como particularidade teores inferiores à média da crosta terrestre à exceção do
chumbo que é um pouco mais elevado, porém coincidente com a média dos rios
paranaenses. A estação Q-09, por sua vez foi a que apresentou teores mais altos de
todos os metais e isto pode simplesmente refletir características de suas cabeceiras, que
se situam no dique de diabásio central da área, mais rico na maioria dos metais do que as
rochas da Formação Teresina.
O arsênio se apresentou com teores da ordem de 0,1 mg/L, sensivelmente
inferiores à média da crosta terrestre, que é de 1,8 mg/L. O cádmio tem concentrações
inferiores a 0,5 mg/L e a prata, inferiores a 0,1 mg/L, limites de detecção da metodologia
analítica utilizada, não caracterizando teores preocupantes quanto à saúde humana e
para os ecossistemas.

10.000

ppm

1.000

100

10

1
Pb

Cr

Cu

Zn

Ni

Mg

Co

Elementos
Q-06

Q-09

Crosta

PR-média

PR-máxima

Figura 57 - Expressão gráfica da concentração de metais em sedimentos de corrente de rios das
áreas indígenas de Queimadas.
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A presença de pesticidas organoclorados e fosfatados, bem como AMPA e
glifosato não foram detectadas nos sedimentos de corrente coletados.

4.3.4.5 Diagnóstico da Qualidade das Águas Subterrâneas da Área de
Queimadas
Os dados secundários da qualidade da água do poço tubular profundo localizado
na Área de Queimadas podem ser observados na Tabela XIII. Trata-se de uma análise
que privilegia apenas parâmetros mínimos indispensáveis para cumprimento das normas
legais.
O poço, com profundidade de 150 m, foi perfurado na área de contacto do dique de
diabásio que superficialmente se constitui no interflúvio entre as bacias do rio Ivaí e
Tibagi. O poço secciona solo argiloso de até 6 m, siltito fraturado e parcialmente
intemperizado até uma profundidade de 30 m e rochas sedimentares alteradas pela ação
térmica do dique de diabásio até a profundidade máxima.
As análises indicam uma água com característica alcalina, possivelmente em
função da composição carbonática do cimento das unidades sedimentares paleozóicas
dos locais vizinhos. Chamam a atenção os valores mais elevados de nitrato, nitrogênio
amoniacal, nitrito e cloreto, obtidos na análise mais recente.
A sistemática empregada na operação do poço de abastecimento da comunidade
indígena envolve um tratamento preventivo, antes da disponibilização para os usuários.
Por informações verbais fornecidas pela FUNASA, em Curitiba, é de conhecimento que a
regional do órgão de Londrina efetua regularmente o monitoramento da potabilidade da
água na aldeia através de amostragens após o tratamento preventivo, em pontos da rede
de distribuição.
Tabela XIII - Dados de monitoramento do poço artesiano na Área de Queimadas.
Variável
Temperatura
pH
Cor
Turbidez
Odor
Sabor
Alcalinidade (Alc.) total
Alcalinidade de hidróxido (OH)

Unidade
ºC
UH
UT
mg/L CaCO3
mg/L CaCO3

31/10/2001
(LPH)2
8,78
< 5,0
< 1,0
-

25/10/2002
(UEM)2
26
8,96
2,00
0,18
Não objetável
Não objetável
165,12
0
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Variável
Alcalinidade de carbonato (CO32-)
Alcalinidade de bicarbonato (HCO3-)
Dureza total
Dureza cálcica
Nitrogênio amoniacal
Nitrogênio nitroso
Nitrogênio nítrico
Cloreto
Fluoreto
Resíduo total a 105ºC
Sólidos totais dissolvidos
Condutividade. específica (25º)
Sílica
Na
Ferro total
Coliformes Totais
NOTA:

31/10/2001
(LPH)2
0,06
< 0,01
< 0,01
0,59
0,71
258,0
74,8
0,03
-

Unidade
mg/L CaCO3
mg/L CaCO3
mg/L CaCO3
mg/L CaCO3
mg/L N
mg/L N
mg/L N
mg/L Cl
mg/L F
mg/L
mg/L
µS/cm
mg/L SiO2
mg/L Na
mg/L Fe
NPM/100 mL

25/10/2002
(UEM)2
24,77
140,35
10,32
10,32
0,2
0,18
0,75
1,97
Nd
235,0
383,0
21
< 5,1

(1) Mn, metais pesados e SO42- não foram detectados na análise 25/10/2002
(2) Os laudos das análises encontram-se em anexo.

4.3.5 Diagnóstico

da

Qualidade

das

Águas

Superficiais,

Subterrâneas

e

Sedimentos da Área Indígena de Mococa
As águas superficiais no interior da reserva indígena de Mococa são utilizadas
preferencialmente para pesca de lazer, além de pouco uso para balneabilidade. Nos sítios
no entorno da área indígena, os rios e córregos servem para dessedentação de animais
de criação e foi verificada ocupação humana nas proximidades destes corpos de água, as
quais podem estar despejando seus efluentes diretamente nos mesmos.
O rio Tibagi que margeia a área indígena na sua porção esquerda, também não é
utilizado pela comunidade indígena para atividades de subsistência, verificando-se
apenas sua utilização para pesca, esta hoje uma atividade de lazer.
Além disto, foi verificada também a existência de uma “praia” a montante da área
indígena, no rio Tibagi, nas proximidades da UHE Presidente Vargas, utilizada pela
comunidade indígena para atividades de recreação.
No período da visita de reconhecimento a vazão dos rios foi considerada baixa
devido ao grande período antecedente de pouca pluviosidade. Na campanha de coleta, o
regime hidrológico foi alterado devido a intensa contribuição pluviométrica no período.
O abastecimento de água para consumo da comunidade indígena de Mococa é
feito através de poço tubular profundo, mantido pela FUNASA. Atualmente a exploração é
realizada por apenas um poço tubular, porém um novo está sendo executado com maior
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capacidade de extração. A água extraída do poço ainda passa por um tratamento primário
de cloração antes de sua distribuição. Para diagnóstico da qualidade da água e
conhecimento de outras características deste poço, foram solicitados o perfil litológico e o
laudo analítico das análises químicas de posse da referida instituição.
Em algumas áreas de cultivo, localizadas no entorno da reserva, observou-se a
utilização de agroquímicos, aspecto que poderia comprometer a qualidade das águas.

4.3.5.1 Estudo de Classificação dos Corpos Hídricos da Área Indígena de
Mococa
A Portaria nº 003/91 da SUREHMA, que é parte integrante de um conjunto de
portarias que definem enquadramento de corpos de água vigente no estado do Paraná. A
mesma define que todos os rios localizados na bacia do rio Tibagi pertencem à Classe 2,
sendo as exceções são listadas seqüencialmente, referindo-se especialmente a cursos de
água utilizados para abastecimento público e seus afluentes (IAP, 1996). Na região de
Mococa, nenhum rio faz exceção ao enquadramento de Classe 2, sendo todos
pertencentes àquela Classe.
Não há definição específica na Portaria 003/91 para um enquadramento específico
para rios que nascem ou cruzam Áreas Indígenas.

4.3.5.2 Resultados

Analíticos

e

Avaliação

da

Qualidade

das

Águas

Superficiais da Área Indígena de Mococa
Os resultados analíticos relativos às variáveis analisadas no presente estudo
encontram-se na Tabela XIV.
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Tabela XIV - Resultados analíticos das águas superficiais na área indígena de Mococa.
Bacia do ribeirão Mococa
Variáveis

Limites para a
Classe 2 *

M01

M02

M04

Bacia do rio Tibagi
M05

M03

M06

18/7/2007 18/7/2007 18/7/2007 19/7/2007 18/7/2007 18/7/2007
Temperatura da água (°C)

-

14,7

15,1

17,2

17,0

17,5

Oxigênio Dissolvido (mg/L)

≥ 5,00

11,00

6,60

7,90

7,00

8,80

8,00

Oxigênio Dissolvido sat (%)

-

115,1

69,6

87,4

77,0

97,2

87,6

Altura do Disco de Secchi (m)

17,0

-

0,13

0,13

0,20

0,15

0,08

0,20

6,0 a 9,0

7,3

7,4

7,4

7,6

7,6

7,4

Condutividade (µS/cm)

-

44

53

45

52

58

61

Cor Aparente (Hazen)

-

153

173

138

87

138

65

100

62

70

59

39

61

32

-

26

31

30

31

28

30

Alcalinidade a Fenolftaleína (mg CaCO3/L)

-

0

0

0

0

0

0

Dureza Total (mg/L)

-

15,2

14,3

12,9

15,1

16,1

15,7

pH

Turbidez (NTU)
Alcalinidade Total (mg CaCO3/L)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

-

69

67

45

23

132

45

Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L)

500

75

81

85

69

52

52

Sulfato (mg/L)

250

0,69

0,73

0,88

0,83

3,53

2,40

Sulfeto (mg/L)

-

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Nitrato (mg/L)

10,0

0,52

0,53

0,47

0,33

0,54

0,40

Nitrito (mg/L)

1,0

0,07

0,08

0,06

0,08

0,11

0,10

Cloreto Inorgânico
Bicarbonato (mg /L CaCO3)

-

0,66

0,64

0,68

0,64

1,22

1,07

-

26

31

30

31

28

30

Sódio Dissolvido (mg/L)

-

2,30

2,25

2,25

2,45

4,00

4,05

Potássio Dissolvido (mg/L)

-

1,80

2,00

1,85

1,70

1,50

1,25

Cálcio Dissolvido (mg/L)

-

4,15

3,85

3,35

3,85

3,95

3,85

Magnésio Dissolvido (mg/L)

-

1,15

1,15

1,10

1,30

1,50

1,50

Sílica Dissolvida (mg/L)

-

6,00

5,80

6,20

6,20

4,50

3,30

Fósforo Total (mg/L)

0,10 **

0,08

0,11

0,07

0,05

0,15

0,08

Nitrogênio Total (mg/L)

2,18 ***

1,8

2,2

1,0

1,2

2,2

1,0

0,003

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

< 0,01

Fenol (mg/L)
Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L)
Demanda Química de Oxigênio (mgO2/L)
Coliformes Totais (NMP/100 mL)
Coliformes Termotolerantes (NMP/100 mL)
Razão Molar Nitrogênio Total/Fósforo Total
Óleos e Graxas (mg/L)
IQA

≤ 5,00

2,01

7,16

2,41

< 2,00

2,21

2,61

-

15,00

28,50

10,60

7,00

10,20

10,50

-

26.000

75.000

61.000

4.900

73.000

9.400

1.000

2.000

5.200

11.000

4.900

11.000

1.300

-

50

44

32

53

32

28

Virtualmente
ausentes

-

-

-

-

-

1,1

63

53

57

61

56

67

* Estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05; ** Ambientes lóticos; *** Quando o nitrogênio for fator limitante para a eutrofização
N.C.: ensaio não conclusivo

As águas da área de estudo mostraram-se com boas concentrações de oxigênio
dissolvido, com valores entre 6,6 e 11,0 mg/L. Estes valores estão em conformidade com
o limite mínimo estabelecido na Resolução CONAMA 357/05, de 5,0 mg/L, para rios de
Classe 2, e desta forma, adequados a manutenção da vida aquática, em todas as
estações de amostragem. A análise do percentual de saturação da OD também completa
esta análise, uma vez que os valores calculados estiveram acima de 69,6% de saturação.
A demanda bioquímica de oxigênio esteve dentro dos limites máximos da
legislação, de 5,0 mg/L, em todas as estações, com valores inferiores a 2,61 mg/L.
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Exceção se faz ao valor medido na estação M-02, no ribeirão Mococa a jusante da área
indígena, onde concentração de 7,16 mg/L foi registrada. Valores mais elevados de DBO
indicam contaminação das águas daquela estação, no momento da coleta, por matéria
orgânica, geralmente de origem alóctone.
Coliformes totais apresentaram concentrações elevadas em todas as estações de
coleta, sugerindo aporte de matéria orgânica alóctone aos rios da área amostrada. Este
diagnóstico pode ser corroborado dadas as elevadas concentrações de coliformes
termotolerantes, também observadas em todas as estações de amostragem. Coliformes
termotolerantes ultrapassaram o limite máximo permitido pela Resolução CONAMA
357/05 para rios de Classe 2, de 1.000 NMP/100mL, chegando ao valor máximo
observado de 11.000 NMP/100mL nas estações M-03 (rio Tibagi, jusante da reserva) e M04 (ribeirão Mococa, montante da reserva). Bactérias do grupo dos coliformes
termotolerantes são provenientes de material fecal de animais de sangue quente,
indicando contaminação dos rios da área de estudo por esgotos domésticos não tratados
e fezes de animais. A alta pluviosidade na região nos dias da campanha pode ter
influenciado no aumento dos valores de coliformes no corpo hídrico.
Valores de pH estiveram dentro da normalidade para águas continentais de boa
qualidade (circum-neutro) e também dentro dos limites estabelecidos pela legislação
pertinente para rios de Classe 2 (pH: 6 a 9), variando entre 7,3 e 7,6, no período de
avaliação, nas estações de amostragem.
Os valores de turbidez ensaiados para as águas da área de estudo estiveram
dentro dos limites da legislação, de 100 NTU, para rios de Classe 2, em todas as
estações de amostragem. Também sólidos dissolvidos totais apresentaram-se dentro dos
limites da legislação para rios daquela classe, em concentrações inferiores a 500 mg/L.
Valores de alcalinidade a fenolftaleína das águas da área de estudo foram zero, em
todas as estações de amostragem, o que é coerente com os valores de pH inferiores a
8,2. De acordo com APHA (2005), quando estes valores são iguais a zero, a alcalinidade
total da água é referente apenas ao bicarbonato.
De acordo com os valores de dureza da água, as águas da área de estudo podem
ser classificadas como brandas, uma vez que apresentaram valores de dureza entre 12,9
e 16,1 mg/L. De acordo com DOI (United States Department of Interior) e WQA (Water
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Quality Association), águas brandas ou moles apresentam dureza variando entre 0 e
17,1 mg/L.
Segundo a Resolução CONAMA 357/05, ambientes lóticos de Classe 2
apresentam limite de fósforo total de 0,1 mg/L. Desta forma as concentrações de fósforo
total observadas nas estações (Figura 58) M-01, M-04, M-05 e M-06, estiveram dentro
dos limites da legislação, variando entre 0,05 e 0,08 mg/L. No entanto, nas estações M02, e M-03, o limite da legislação foi ultrapassado, sendo medidas concentrações de
0,11 mg/L, e 0,15 mg/L, respectivamente.

Fósforo Total (mg/L)
Julho de 2007
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
M01

M02

M04

Bacia do Ribeirão Mococa

M05

M03

M06

Bacia do Rio Tibagi

Figura 58 - Concentrações de fósforo total nas estações de amostragem na área indígena de Mococa.
Elevações nas concentrações de fósforo total podem estar relacionadas ao aporte
de efluentes advindos da criação de animais, agricultura e, principalmente, esgotos
domésticos na região.
A análise da relação molar N/P (nitrogênio total/fósforo total) indicou que o fósforo é
o nutriente limitante ao desenvolvimento da comunidade fitoplanctônica no nos rios da
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área de estudo e, desta forma, concentrações mais elevadas de fósforo, como observado
nas estações acima citadas, podem contribuir para o estabelecimento de processos de
eutrofização e do crescimento expressivo da comunidade fitoplanctônica em ambientes
com fluxo de baixa velocidade.
As concentrações de nitrogênio observadas nas águas da área de estudo (Figura
59) estiveram dentro da normalidade para águas continentais naturais em todas as
estações, onde foram observados valores nunca superiores a 2,2 mg/L. Apesar da
Resolução CONAMA 357/05 estabelecer limites para nitrogênio total em ambientes
lóticos, de 2,17 mg/L, somente quando o mesmo for o fator limitante para a eutrofização,
caso não observado na área de estudo, o mesmo limite pode ser utilizado como padrão
comparativo entre as concentrações de nitrogênio aqui apresentadas.

Nitrogênio Total (mg/L)
Julho de 2007
2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
M01

M02

M04

Bacia do Ribeirão Mococa

M05

M03

M06

Bacia do Rio Tibagi

Figura 59- Concentrações de nitrogênio total nas estações de amostragem na área indígena de Mococa.
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O limite da legislação para concentrações de nitrato e nitrito, para rios de Classe 2,
é de 10 mg/L para o nitrato e 1,0 mg/L para o nitrito. Estas concentrações não foram
ultrapassadas nos rios da área de estudo.
As concentrações medidas de sulfatos estiveram abaixo dos limites da Resolução
CONAMA 357/05, de 250 mg/L. Valores observados na área de estudo estiveram entre
0,69 e 3,53 mg/L.
O ensaio analítico de sulfetos não apresentou resultado conclusivo, e desta forma,
inviabilizou a análise deste íon nos rios da região da área indígena de Mococa.
As concentrações de fenol total estiveram acima dos limites estabelecidos pela
legislação para rios de Classe 2, de 0,003 mg/L, em todas as estações de amostragem.
ESTEVES (1998) apresenta valores médios para os íons sódio, potássio,
magnésio, cálcio, sulfato e cloreto, em diferentes ecossistemas aquáticos continentais.
Em especial, apresenta a pesquisa realizada por Livingstone, realizada em 1963, que
reporta valores médios de íons em rios sul-americanos. Estes valores médios encontramse listados na Tabela X e foram utilizados como critério de comparação. Desta forma,
observou-se que as concentrações medidas destes íons, nos rios da área de estudo,
apresentam-se compatíveis com a média dos rios sul-americanos.
A Figura 60 mostra graficamente os valores calculados para o IQA das estações de
amostragem de águas superficiais da área de Mococa. Estes valores indicam a qualidade
de água para fins de potabilidade, desde que não apresentam qualquer grau de
toxicidade, de acordo com os critérios da CETESB (DERÍSIO, 1992). Naquele período, as
águas apresentaram-se, em termos gerais, de qualidade boa, com valores de IQA que
variaram entre 53 e 67.
Os valores calculados para o ribeirão Mococa variaram entre 53 e 63, ou seja,
águas de boa qualidade para fins de potabilização segundo critérios da CETESB. Nas
estações M-03 e M-06, localizadas no rio Tibagi, os valores foram de 56 e 67,
respectivamente, indicando águas também de boa qualidade.
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IQA
Julho de 2007

Ótima

100
90
80

50

30

Péssima

Aceitável

60

Ruim

Boa

70

40

20
10
0

M01

M02

M04

M05

M03

Bacia do Ribeirão Mococa

M06

Bacia do Rio Tibagi

Figura 60 - Índice de Qualidade da Água na Área de Mococa.

4.3.5.3 Caracterização Hidrogeoquímica das Águas Superficiais da Área
Indígena de Mococa
Os valores da condutividade, pH e temperatura da água na reserva indígena de
Mococa e em um ponto do trecho contíguo do rio Tibagi, determinados durante a
campanha de reconhecimento da área, constam da Tabela XV.
Tabela XV - Variáveis medidas em campo na área indígena de Mococa, nos dias 11/07/2007 e
18/07/2007.
Pontos

Local de medidas

Bacia do ribeirão Mococa
M-01
Ribeirão Mococa, dentro da reserva
M-02
Ribeirão Mococa, a jusante da reserva
M-04
Ribeirão Mococa, a montante da reserva
M-05
Ribeirão Mococa, a montante da reserva (próxima as

Visita a Campo
(11/jul/2007)
Condut.
pH
122,6
122,5
115,2
-

7,53
7,36
7,96
-

Período da Coleta
(18/jul/2007)
Condut.
pH
44,0
53,0
45,0
52,0

165
____________________________________________________________________________

7,3
7,4
7,4
7,6

Pontos

Local de medidas

Visita a Campo
(11/jul/2007)
Condut.
pH

Período da Coleta
(18/jul/2007)
Condut.
pH

delimitações da reserva)
Bacia do rio Tibagi
M-03
Rio Tibagi, a jusante da reserva (salto dos índios)*
M-06

Rio Tibagi, a montante da reserva

46,8
-

7,67
-

58,0
61,0

7,6
7,4

NOTA: * Locais não visitados no período da visita de reconhecimento de campo (9 a 12 de julho de 2007)

Na estação M-04, localizada no ribeirão Mococa a montante da área indígena, foi
anotado no período da visita de reconhecimento, um valor de condutividade de 115 µS/cm
e um pH de 7,96, o mais alto de todas as estações analisados. As estações M-01 e M-02
no ribeirão Mococa apresentam condutividades muito semelhantes, da ordem de
123 µS/cm e pH de 7,53 e 7,36 unidades, respectivamente. Estes valores passaram a 44
e 53 µS/cm respectivamente, em função da diluição pelo maior volume de água em
função da chuva na época da campanha do dia 18/07/2007.
Na visita de reconhecimento, foram observadas surgências de água na reserva
indígena e a título de registro, foram coletados dados de pH e condutividade de algumas
delas. Em um local próximo à margem esquerda do ribeirão Mococa, uma surgência, em
um desnível erosivo abaixo de uma capa de rocha sedimentar da Formação Teresina
represada precariamente, apresentou condutividade de 30,3 e pH de 7,65. Trata-se de
água com pouco tempo de residência no interior da rocha. Em outra surgência, dentro da
mata em regeneração, foi anotada a condutividade de 74,3 µS/cm e o pH de 5,92. Estas
são características de uma água infiltrada há relativamente pouco tempo e sofrendo forte
influência de solo orgânico, este último responsável pelo pH relativamente baixo.
O caráter geoquímico das águas coletadas na reserva de Mococa e no rio Tibagi
pode ser observado na Figura 61. Trata-se de um Diagrama de Durov modificado,
acrescido de uma extensão representando a concentração total de sólidos dissolvidos
através da condutividade iônica.
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Figura 61 - Diagrama de Durov modificado para as águas da área de Mococa e outras coletadas
nos mesmo contexto geológico.
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4.3.5.4 Composição Química dos Sedimentos de Corrente dos Rios da Área
Indígena de Mococa
Foram coletados e analisados sedimentos de corrente do ribeirão Mococa, nas
estações M-04 e M-04. Foi procedida análise de Fe, As, Ba, Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, Mn, Cd,
Ag e princípios ativos de agrotóxicos organoclorados e organofosforados, em regiões
onde se julgou haver potencial de contaminação por tais formas.
A Tabela XVI contém a relação dos metais analisados e quantificados. O cádmio e
a prata apresentaram teores abaixo dos limites de detecção da metodologia utilizada, ou
seja: 0,5 e 0,1 mg/L, respectivamente. A título de comparação foram acrescentados na
tabela os teores médios da crosta terrestre (KRAUSKOPF, 1964), médios e máximos para
o estado do Paraná (LICHT, 2001).
Tabela XVI - Elementos metálicos em sedimentos de rios da área indígena de Mococa e valores
comparativos
PONTO

M-04

M-05

Crosta

PR-med.

PR-máx.

Ferro (mg/kg)

51.000

24.000

56.000

73.500

170.000

Prata (mg/kg)

<1

<1

-

-

-

Arsênio (mg/kg)

0,1

0,2

2

-

-

Bário (mg/kg)

8,2

24,6

425

-

-

Chumbo (mg/kg)

7,8

20,5

13

19

580

Cromo (mg/kg)

49,2

11,5

100

62

400

Cobre (mg/kg)

35,7

11,1

55

114

610

Zinco (mg/kg)

48,4

26,8

70

90

840

Níquel (mg/kg)

13,5

8,6

75

21

470

Manganês (mg/kg)

720,0

475,0

950

1.505

9.000

Cobalto (mg/kg)

24,6

14,4

25

31

114

< 0,5

< 0,5

-

-

-

-

1,05

-

I.L.Q

Organoclorados (mg/kg)²

I.L.Q

I.L.Q

Organofosforados (mg/kg)²

I.L.Q

I.L.Q

Cádmio (mg/kg)
Glifosato Isopropilamina (mg/kg)

1

1

AMPA (mg/kg)

NOTA: I.L.Q - Inferior ao limite de quantificação
¹ Limite de Quantificação = 0,50 mg/kg
² Limite de Quantificação = 0,04 mg/kg
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O perfil da composição do sedimento coletado na estação M-04 apresentou uma
ótima concordância com a média da crosta terrestre, o que não é raro em se tratando de
material originado predominantemente de sedimentos marinhos de granulação fina.
A estação de coleta M-05, no ribeirão Mococa, tem como particularidade em
relação à composição da crosta e da estação M-04, um teor em Pb mais elevado e muito
semelhante à média estadual. Esta feição tem sua origem provável em algum ambiente
de sedimentação da Formação Teresina. Os teores dos demais elementos são mais
baixos do que a média estadual e média da crosta terrestre.
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Figura 62 - Expressão gráfica da concentração de metais em sedimentos de corrente de rios das
áreas indígenas de Mococa.

A presença de pesticidas organoclorados e fosfatados, bem como AMPA e
glifosato não foram detectadas nos sedimentos de corrente coletados. Exceção se faz a
estação M-05, onde o glifosato foi detectado em concentração de 1,05 mg/kg.
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4.3.5.5 Diagnóstico da Qualidade das Águas Subterrâneas da Área de
Mococa
Na área indígena de Mococa foram perfurados dois poços tubulares profundos, o
primeiro em 2001, com profundidade de 200 m e vazão de exploração de 1,52 m3/h. Um
segundo com 150m, ainda não em operação, foi perfurado em 2005 e apresenta uma
vazão de exploração de 7 m3/h. O poço mais antigo secciona todo um pacote sedimentar
contendo arenitos finos e siltitos, sendo vários níveis portadores de cimento carbonático e
também níveis piríticos bem como folhelhos oleígenos da Formação Irati.
Os dados de pH, com características alcalinas, de ambos os poços refletem a
composição carbonática do cimento das rochas seccionadas. A possível presença de
compostos sulfurosos na água não foi detectada pela ausência de análise de variáveis
como sulfato ou sulfeto, todavia há notícias de odor sulfuroso exalado pela água dos
referidos poços. Este aspecto tem origem provável em entradas de água próximas aos
níveis sulfurosos relacionados à Formação Irati. De qualquer modo a presença de
compostos de enxofre não compromete necessariamente a potabilidade da água.
Por informações verbais fornecidas pela FUNASA, em Curitiba, a regional do órgão
de Londrina efetua regularmente o monitoramento da potabilidade da água na aldeia,
através de amostragens após o tratamento preventivo, em pontos da rede de distribuição.
Tabela XVII - Dados de monitoramento do poço artesiano na área de Mococa
Variável

Unidade

pH
Cor
Turbidez
Cloretos (mg/L)
Sulfatos (mg/L)
Nitratos (mg/L)
Nitritos (mg/L)
Nitrogênio Amoniacal (mg/L)
Fluoretos (mg/L)
Dureza (mg/L)
Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L)
Ferro (mg/L)
Sódio (mg/L)
Sílica (mg/L)
Coliformes Totais
Coliformes Fecais (E.coli)
NOTA:

UH
FTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NPM/100 mL
NPM/100 mL

Poço 011

Poço 021

31/10/2001

25/10/2002

8,78
< 5,0
< 1,0
0,59
31,92
< 0,01
< 0,01
0,06
0,71
5,67
258,00
0,03
74,80
43,50
< 1,0

8,92
2,00
< 1,0
3,90
1,39
4,00
0,13
5,12
< 1,0
< 1,0

(1) Os laudos das análises encontram-se em anexo.
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4.4

PEDOLOGIA

E

APTIDÃO

AGRÍCOLA

NAS

TERRAS

INDIGENAS

DE

QUEIMADAS E MOCOCA
4.4.1 Introdução
O levantamento pedológico e de aptidão agrícola foi realizado em duas áreas
indígenas (Mococa e Queimadas) visando dar subsídios a realização de estudos sócioambientais nas terras indígenas citadas, referente ao aproveitamento hidrelétrico de
Mauá. As duas áreas indígenas estão localizadas no município de Ortigueira / PR.
O trabalho em questão fornece ainda, subsídios para a adoção de medidas
mitigadoras e compensatórias, de acordo com os efeitos físicos dos impactos ambientais
para a área de Mococa e Programa de adequação do uso do solo á sua aptidão para a
área de Queimadas.

4.4.2 Revisão Bibliográfica
4.4.2.1 Localização das Áreas
As áreas de estudo, estão localizadas no Município de Ortigueira – PR, sendo que
a Terra Indígena de Queimadas está localizada entre as coordenadas UTM X = 500160 e
507177 e Y = 7314460 e 7323081, e a de Mococa entre as coordenadas UTM X = 522894
e 527873; e Y = 7342717 e 7345213.

4.4.2.2 Geologia
Com o objetivo de apresentar uma síntese da geologia e das ocorrências mais
representativas dos materiais de origem dos solos, baseado no mapa Geológico da
Mineropar (2005) e no contido na publicação do Levantamento de Solos do Estado do
Paraná (EMBRAPA 1984), descreve-se a seguir as principais ocorrências nas áreas
estudadas.
Permiano – Devoniano
Grupo Passa Dois
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Formação Teresina - Constituída essencialmente de siltitos Acinzentados com
intercalações calcárias.
Formação Serra Alta – Esta formação consiste folhelhos , cinzentos escuros, ocorrendo
localmente concreções calcárias.
Formação Irati – Consiste numa seqüência de argilitos e folhelhos cinzentos e folhelhos
pretos pirobetuminosos com intercalações de calcários.
Mesozóico
Intrusivas Básicas
Representada por Soleiras de Diabásio e Diques em geral, incluindo basaltos, diabásios,
gabros e dioritos pórfiros, associados à formação serra geral

4.4.2.3 Clima
As informações climáticas foram obtidas no relatório do Levantamento de
Reconhecimento dos Solos do Estado do Paraná. EMBRAPA (1984)
A região estudada é predominantemente classificada como clima do tipo Cfb
caracterizado como mesotérmico, úmido e superúmido, sem estação seca, com verões
frescos e com média do mês mais quente inferior a 22°C. As geadas são severas e mais
freqüentes em relação ao clima Cfa.

4.4.2.4 Solos
Poucos trabalhos foram efetuados na região, cabendo destaque ao realizado pela
equipe de Pedólogos da EMBRAPA na década de 70. Estes estudos foram realizados em
um nível de generalização ampla na escala 1: 600.000.
Na região onde está localizada a Área Indígena de Queimadas foram mapeadas
pela EMBRAPA (1984) as seguintes classes de solos:
1.

Associação Terra Roxa Estruturada Eutrófica fase floresta subtropical perenifólia
relevo ondulado + Solos Litólicos Eutróficos fase floresta subtropical subperenifolia
relevo forte ondulado substrato rochas eruptivas básicas ambos A moderado textura
argilosa. TRe9
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2.

Solos Litólicos Eutróficos A moderado textura argilosa fase floresta subtropical
subperenifólia relevo forte ondulado e montanhoso substrato siltitos, arenitos e
argilitos. Re4

3.

Podzólico Vermelho-Amarelo Álico Tb câmbico A proeminente textura argilosa fase
floresta subtropical perenifólia relevo suave ondulado de vertentes curtas. PVa11

4.

Associação Solos Litólicos Eutróficos A moderado substrato folhelhos +

Solos

Litólicos Eutróficos A chenozêmico substrato diabásios + Terra Roxa Estruturada
Distrófica A moderado textura argilosa pedregosa floresta subtropical subperenifolia
relevo montanhoso e forte ondulado. Re13
5.

Associação Latossolo Roxo Distrófico relevo suave ondulado + Terra Roxa
Estruturada Distrófica relevo ondulado ambos A moderado textura argilosa fase
floresta subtropical perenifólia. LRd7
Estudos básicos para planejamento agrícola, com base nos levantamentos de

solos realizados pela EMBRAPA foram publicados pelo Ministério da Agricultura . SNPA.
Aptidão Agrícola das Terras do Paraná (1981) também na escala 1:600.000.

4.4.3 Metodologia para o Levantamento Pedológico
O trabalho foi realizado selecionando-se, inicialmente, todo tipo de material
existente sobre a área, compreendendo fotografias aéreas, mapas em diferentes escalas
– englobando solos, geologia, clima, vegetação e uso atual. Dentre o material utilizado,
cabe destacar o levantamento de reconhecimento dos solos do Estado do Paraná
(EMBRAPA, 1984); Aptidão Agrícola do Estado do Paraná (M.A. 1981) e o mapa
geológico produzido pela MINEROPAR (2005) .O levantamento de reconhecimento e
aptidão agrícola , mencionados acima , juntamente com os trabalhos de campo e
resultados analíticos das amostras de solos foram utilizados como base fundamental para
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a execução dos levantamentos. Para a localização das observações, pontos de
amostragem de solos e descrição de perfis foi utilizado o GPS - Garmin.
Após a etapa de reconhecimento foi organizada uma legenda, ainda que não
definitiva, a qual serviu de apoio para a fotointerpretação preliminar. Foi adotado o método
de Análise Fisiográfica nas fotos aéreas, na escala 1:25.000. Nesta etapa foram utilizados
os procedimentos contidos em Rocha et al., 1993, 1994. Nas prospecções procurou-se
registrar as variações mais significativas referentes às classes de solo, incluindo, entre
outras: a cor (Munsell, 1990), a textura, o gradiente textural, o tipo de horizonte A, a
posição do solo na paisagem e o tipo de material de origem. As amostras de solos foram
coletadas nas profundidades representativas dos horizontes das diferentes classes de
solos sempre que possível. Ao todo, foram coletadas 34 amostras para análise em
laboratório.
Os solos foram classificados de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação
de Solos (EMBRAPA, 2006); a caracterização morfológica, segundo o manual de
Descrição e Coleta de Solo no Campo (Lemos & Santos, 1996); e a designação de
horizontes, conforme Definição e Notação de Horizontes e Camadas do Solo (EMBRAPA,
1988).

4.4.4 Horizontes Diagnósticos Adotados no Levantamento Pedológico e Fases se
Unidades de Mapeamento
A) Horizontes Diagnósticos Superficiais
• Horizonte A chernozêmico: horizonte mineral superficial, relativamente espesso, escuro

(valor ≤ 3,5 e croma ≤ 3), rico em matéria orgânica e com alta saturação por bases (V >
65%). Sua espessura mínima é maior que 10 cm, devendo ser maior que 1/3 da
espessura do solum (A+B), se esta for menor que 75 cm. Se a espessura do solum for
maior que 75 cm ele deverá ser maior que 25 cm. Sua estrutura suficientemente
desenvolvida para que o horizonte não seja simultaneamente maciço e duro, ou muito
duro quando seco. Na área em estudo este termo está sendo utilizado de forma
indevida, na falta de um outro mais apropriado. Isto porque, trata-se de horizonte
originalmente do tipo A proeminente que pelo intenso uso do solo, com incorporação
maciça de calcário, teve um incremento acentuado na saturação por bases,
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característica esta distintiva entre esses dois tipos de horizontes diagnósticos de
superfície.
• Horizonte A Proeminente: horizonte mineral superficial, idêntico em tudo ao A

chernozêmico, exceto no tocante a saturação por bases que é inferior a 65%.
• Horizonte A Húmico: Horizonte mineral superficial de cor escura com valor e croma 4.0

ou menor. Saturação por bases (V%) inferior a 65% e que apresenta espessura e
conteúdo de carbono orgânico dentro dos limites especificados a seguir:
a) Teor de carbono orgânico inferior ao limite mínimo para caracterizar o horizonte
hístico; e
b) Teor de carbono orgânico igual ou maior, e proporcional à espessura do horizonte e
profundidade do solo. (Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos).
• Horizonte A Moderado: horizonte mineral superficial que se diferencia dos demais por

não atender os requisitos de cor, ou de conteúdo de matéria orgânica, ou de
desenvolvimento de estrutura, ou de espessura. É normalmente menos espesso e de
coloração menos escura que os demais.

B) Horizontes Diagnósticos Subsuperficiais
• Horizonte B textural (Bt): horizonte subsuperficial com textura franco arenosa ou mais

fina, onde houve incremento de argila decorrente de processos de eluviação de
maneira que a relação textural (calculada pela divisão do teor médio de argila total do
horizonte B (excluído o BC) pelo teor médio do A) satisfaça uma das seguintes
condições: nos solos com mais de 40% de argila no horizonte A, incremento maior que
1,5; com 15% a 40% de argila no horizonte A, incremento maior que 1,7 e com menos
de 15% de argila no horizonte A, incremento maior que 1,8. Se o horizonte
subsuperficial apresenta estrutura em blocos ou prismática com cerosidade que exceda
fraca e pouca, não é requerido gradiente textural B/A acentuado.
• Horizonte B incipiente (Bi): horizonte subsuperficial que sofreu alteração física e

química em grau não muito avançado, porém suficiente para o desenvolvimento de cor
ou de estrutura. De um modo geral caracteriza-se por apresentar :
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a) espessura mínima de 10cm; e
b) textura franco arenosa ou mais fina.
Ademais, não deve satisfazer os seguintes requisitos estabelecidos para
caracterizar qualquer um dos outros horizontes diagnósticos de subsuperfície, e não deve
apresentar quantidade de plintita requerida para horizonte plíntico e nem expressiva
evidência de redução distintiva de horizonte glei.
• Horizonte Glei (g): horizonte subsuperficial de textura argilosa ou muito argilosa, sem

ou com pequeno incremento de argila do horizonte A para o B, argila de atividade baixa
ou alta, estrutura em blocos subangulares, angulares ou prismática moderada ou forte,
com superfícies reluzentes dos agregados (cerosidade) em grau moderado ou forte. A
espessura mínima desse horizonte é de 30 cm.

C) Atributos Diagnósticos
• Eutrófico e Distrófico : refere-se à proporção de cátions básicos trocáveis em relação à

capacidade de troca de cátions determinada a pH 7,0. Eutrófico especifica distinção de
solos com saturação por bases igual ou superior a 50% no horizonte B e distrófico
especifica distinção de solos com saturação por bases menor que 50%. Epieutrófico
indica que o solo é apenas eutrófico no horizonte superficial. Epidistrófico indica que o
solo é apenas distrófico no horizonte superficial. A espessura mínima para tanto é de
20 cm.
• Atividade de argila: refere-se à capacidade de permuta de cátions (valor T) da fração

mineral (< 0,002 mm). O símbolo Ta expressa argila de atividade alta, isto é, valor T ≥
27 cmolc/kg de argila e Tb, argila de atividade baixa, isto é, T < 27 cmolc/kg de argila.
• Mudança textural abrupta: consiste em um considerável aumento no conteúdo de argila

dentro de uma pequena distância (7,5 cm) na zona de transição entre o horizonte A ou
E e o horizonte subjacente.
• Cerosidade: são filmes de material inorgânico muito fino (< 0,002 mm) de naturezas

diversas, constituindo revestimentos brilhantes na superfície dos elementos estruturais,
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poros ou canais, resultantes de movimentação ou segregação de material coloidal
inorgânico.
• Caráter Carbonático: propriedade referente à presença de 15% ou mais de CaCO3

equivalente (% por peso), sob qualquer forma de segregação, inclusive concreções.
• Caráter com Carbonato: propriedade referente à presença de CaCO3 equivalente (%

por peso), sob qualquer forma de segregação, inclusive concreções, igual ou superior a
5% e inferior a 15%.
• Natureza intermediária ou extraordinária: expressa o conjunto de atributos que, em

relação ao conceito central das classes de solo, denota a natureza interclasse ou
expressa atributo anômalo, como segue:
a) latossólico:

qualifica

solos

cujas

características

são

intermediárias

aos

cujas

características

são

intermediárias

aos

Latossolos.
b) Câmbico:

qualifica

solos

Cambissolos.
c) Raso e pouco profundo: as classes de profundidade presentes na área de estudo
são qualificadas pelos termos raso e pouco profundo. Estes termos são
empregados para designar condições de solos nas quais um contato lítico ou um
nível de lençol de água permanente ocorra, conforme limites especificados a seguir.
Raso ≤ 50cm de profundidade
Pouco profundo > 50cm ≤ 100cm de profundidade
D) Grupamento de Classes Texturais
Constituem característica distintiva de unidade de solo, diferenciadas segundo
composição granulométrica (fração < 2 mm), consideradas as classes primárias de
textura, compondo os seguintes agrupamentos:
a)

textura arenosa: com menos de 15% de argila e menos de 35% de silte,
compreende as classes texturais areia e areia franca;
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b)

textura média: compreende composições granulométricas com menos de 35% de
argila e mais de 15% de argila, excluídas as classes texturais areia e areia franca.
Compreende as classes texturais franco arenosa e franco argilo-arenosa;

c)

textura argilosa: compreende classes texturais ou parte delas, tendo na composição
granulométrica de 35% a 60% de argila;

d)

textura muito argilosa : compreende classe textural com mais de 60% de argila.
Nos casos de expressiva variação textural entre o horizonte A ou E e o B, a

designação é feita pelo registro de textura binária, expressa sob a forma de fração como,
por exemplo, textura arenosa/média.

4.4.5 Fases de Unidades de Mapeamento
A fase não é uma unidade de classificação, ela visa fornecer subsídios para
interpretação das áreas mapeadas. Tendo em vista que o presente trabalho faz parte de
um estudo multidisciplinar, foram empregadas as seguintes fases: vegetação, relevo e
geologia, as quais foram obtidas através de tabulação cruzada com as unidades de
mapeamento do mapa de solos. As ocorrências de pedregosidade, rochosidade, erosão e
drenagem foram consideradas na descrição das unidades de mapeamento. As tabulações
cruzadas se encontram em anexo.
Neste trabalho, foram consideradas as seguintes fases:
Fases de Relevo: qualificam distinções baseadas nas condições de declividade,
comprimento de encostas e configuração superficial dos terrenos. São empregadas para
prover informação sobre praticabilidade de emprego de equipamentos agrícolas,
mormente os mecanizados, e facultar inferências sobre susceptibilidade dos solos à
erosão. Na área em estudo foram consideradas as seguintes classes de relevo:
a)

Plano: superfície esbatida ou horizontal, na qual os desnivelamentos são muito
pequenos, com declividades variáveis de 0 a < 3%.
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b)

Suave ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída por
conjunto de colinas ou outeiros (elevações de altitudes relativas até 50m e de 50 m a
100 m), apresentando declives suaves, predominantemente variáveis de 3 a 8%.

c)

Moderadamente Ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída
por

conjunto

de

colinas

ou

outeiros,

apresentando

declives

moderados,

predominantemente variáveis de > 8% a ≤ 13%.
d)

Ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída por conjunto de
colinas ou outeiros, apresentando declives moderados, predominantemente variáveis
de > 13% a ≤ 20%.

e)

Forte ondulado: superfície de topografia movimentada, formada por outeiros ou
morros (elevações de altitudes relativas até 50m e de 100m e 100m a 200m) e
raramente colinas, com declives fortes, predominantemente variáveis de > 20% a ≤
45%.

f)

Montanhoso: superfície de topografia vigorosa, com predomínio de formas
acidentadas, usualmente constituída por morros, montanhas, maciços montanhosos
e alinhamentos montanhosos, apresentando desnivelamentos grandes e declives
entre > 45% a ≤ 75%.

g)

Escarpado: regiões ou áreas com predomínio de formas abruptas, compreendendo
escarpamentos, tais como: aparados, itaimbés, frentes de “cuestas”, falésias,
vertentes de declives muito fortes e vales encaixados.

4.4.6 Descrição das Classes de Solos
4.4.6.1 Nitossolos
Conceito - Compreende solos constituídos por material mineral, com horizonte B
nítico, textura argilosa ou muito argilosa (teores de argila maiores que 350g/kg de solo a
partir do horizonte A), estrutura em blocos subangulares ou angulares, ou prismática, de
grau moderado ou forte, com cerosidade expressiva nas superfícies dos agregados.
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Estes solos apresentam horizonte B bem expresso em termos de grau de
desenvolvimento de estrutura e cerosidade, com gradiente textural menor que 1,5. Nos
Nitossolos Brunos, admite-se que a superfície dos agregados seja pouco reluzente
(superfícies de compressão), mas 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.
Esta classe exclui solos com incremento no teor de argila requerido para a maior
parte do horizonte B textural, sendo a diferenciação de horizontes menos acentuada que
a dos Argissolos, com transição do A para o B clara ou gradual e entre subhorizontes do
B, gradual ou difusa. São profundos, bem drenados, de coloração variando de vermelho a
brunada.
São, em geral, moderadamente ácidos a ácidos, com argila de atividade baixa ou
com caráter alítico, com composição caulinítico-oxídica. Quando possuem o caráter alítico
apresentam mineralogia da argila com hidroxi-Al entre camadas. Podem apresentar
horizonte A de qualquer tipo.
Definição – solos constituídos por material mineral, que apresentam horizonte B
nítico abaixo do horizonte A com argila de atividade baixa ou caráter alítico na maior parte
do horizonte B, dentro de 150cm da superfície do solo. Têm textura argilosa ou muito
agilosa (teores de argila maiores que 350g/kg de solo a partir do horizonte A) e relação
textural igual ou menor que 1,5.

4.4.6.2 Argissolos
Conceito - Compreende solos constituídos por material mineral, que têm como
características diferenciais a presença de horizonte B textural de argila de atividade baixa,
ou alta conjugada com saturação por bases baixa ou caráter alítico. O horizonte B textural
(Bt) encontra-se imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial, exceto o
hístico, sem apresentar, contudo, os requisitos estabelecidos para serem enquadrados
nas classes dos Luvissolos, Planossolos, Plintossolos ou Gleissolos.
Grande parte dos solos desta classe apresentam um evidente incremento no teor
de argila do horizonte superficial para o horizonte B, com ou sem decréscimo nos
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horizontes subjacentes. A transição entre os horizontes A e Bt é usualmente clara,
abrupta ou gradual.
São de profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de cores
vermelhadas ou amareladas e, mais raramente, brunadas ou acinzentadas. A textura
varia de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no horizonte Bt,
sempre havendo aumento de argila daquele para este.
São forte a moderadamente ácidos, com saturação por bases alta ou baixa,
predominantemente cauliníticos e com relação molecular Ki, em geral, variando de 1,0 a
3,3.
Definição – Solos constituídos por material mineral com argila de atividade baixa ou
alta conjugada com saturação por bases baixa ou caráter alítico e horizonte B textural
imediatamente abaixo de horizonte A ou E, e apresentando ainda os seguintes requisitos:
a) horizonte plíntico, se presente, não está acima e nem é coincidente com a parte
superficial do horizonte B textural ;
b) horizonte glei, se presente, não está acima

4.4.6.3 Cambissolos
Conceito - compreende solos constituídos por material mineral, com horizonte B
incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que em qualquer dos
casos não satisfaçam os requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes
Vertissolos, Chernossolos, Plintossolos, Organossolos. Têm seqüência de horizontes A
ou hístico, Bi, C, com ou sem R.
Devido à heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das
condições climáticas, as características destes solos variam muito de um local para outro.
Assim, a classe comporta desde solos fortemente até imperfeitamente drenados, de rasos
a profundos, de cor bruna ou bruno-amarelada até vermelho escuro, e de alta a baixa
saturação por bases e atividade química da fração argila.
O horizonte B incipiente (Bi) tem textura franco-arenosa ou mais argilosa, e o
solum, via de regra, apresenta teores uniformes de argila, podendo ocorrer ligeiro
decréscimo ou um pequeno incremento de argila do A para o Bi. Admite-se diferença
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marcante de granulometria do A para o Bi, em casos de solos desenvolvidos de
sedimentos aluviais ou outros casos em que há descontinuidade litológica ou
estratificação do material de origem.
A estrutura do horizonte Bi pode ser em blocos, granular ou prismática, havendo
casos, também, de solos com ausência de agregados, com estrutura em grãos simples ou
maciça.
Horizonte com presença de plintita ou com gleização pode estar presente em solos
desta classe, desde que não satisfaça os requisitos exigidos para ser incluído nas classes
dos Plintossolos ou Gleissolos.
Alguns solos desta classe possuem características morfológicas similares às dos
solos da classe dos Latossolos, mas distinguem-se destes por apresentarem, no
horizonte B, uma ou mais das características abaixo especificadas, não compatíveis com
solos muito evoluídos:
I.

capacidade de troca de cátions, sem correção para carbono,

3

17cmolc/kg de

argila; e/ou
II.

4% ou mais de minerais primários alteráveis ou 6% ou mais de muscovita,
determinados na fração areia, porém referidos à TFSA ; e/ou

III.

relação molar SiO2 /AI2O3 (Ki), determinada na ou correspondendo à fração argila,
maior que 2,2 ; e/ou

IV.

relação silte/argila igual ou maior que 0,7 quando a textura for média, sendo igual
ou maior que 0,6 quando for argilosa ou muito argilosa; este critério é aplicado a
solos cujo material de origem é relacionado ao embasamento cristalino, como as
rochas graníticas e gnáissicas; e/ou

V.

5% ou mais do volume do solo apresenta estrutura da rocha original, como
estratificações finais, ou saprólito, ou fragmentos de rocha semi ou não
intemperizada.
Definição - solos constituídos por material mineral, que apresentam horizonte A ou

hístico com espessura insuficiente para definir a classe dos Organossolos, seguido de
horizonte B incipiente e satisfazendo os seguintes requisitos:
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I.

B incipiente não coincidente com horizonte glei dentro de 50cm da superfície do
solo;

II.

B incipiente não coincidente com horizonte plíntico;

III. B incipiente não coincidente com horizonte vértico dentro de 100cm da superfície
do solo; e
IV. não apresente a conjugação de horizonte A chernozêmico e horizonte B incipiente
com alta saturação por bases e argila de atividade alta.

4.4.6.4 Neossolos
Conceito – Compreende solos constituídos por material mineral ou por material
orgânico pouco espesso com pequena expressão em relação ao material originário devido
à baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, seja em conseqüência de
características inerentes ao próprio material de origem, como maior resistência ao
intemperismo ou composição químico-mineralógica, ou por influência dos demais fatores
de formação (clima, relevo ou tempo), que podem impedir ou limitar a evolução desses
solos.
Possuem seqüência de horizonte A-R, A-C-R, A-Cr-R, A-Cr, A-C, O-R ou H-C sem
atender contudo aos requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes dos
Chernossolos, Vertissolos, Plintossolos, Organossolos ou Gleissolos. Esta classe admite
diversos tipos de horizontes superficiais, incluindo horizonte O, com menos de 20cm de
espessura quando sobrejacente à rocha ou horizonte A húmico ou proeminente com mais
de 50cm quando sobrejacente à camada R, C ou Cr.
Alguns solos têm horizonte B com fraca expressão dos atributos (cor, estrutura ou
acumulação de minerais secundários e/ou colóides), para caracterizar qualquer tipo de
horizonte B diagnóstico. Podem ocorrer horizontes C diagnósticos para outras classes,
porém em posição que não permite enquadrá-los nas classes dos Gleissolos, Vertissolos
ou Plintossolos.
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Definição – solos constituídos por material mineral ou por material orgânico com
menos de 20cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico
e satisfazendo os seguintes requisitos:
•

ausência de horizonte glei abaixo do A dentro de 150cm de profundidade, exceto no
caso de solos de textura areia ou areia franca virtualmente sem materiais primários
intemperizáveis;

•

ausência de horizonte vértico imediatamente abaixo de horizonte A;

•

ausência de horizonte plíntico dentro de 40cm , ou dentro de 150cm da superfície se
imediatamente abaixo de horizontes A, ou E, ou precedido de horizontes de coloração
pálida, variegada ou com mosqueados em quantidade abundante;

•

ausência de horizonte A chernozêmico com caráter carbonático, ou conjugado com
horizonte C cálcico ou com caráter carbonático.
Pertencem ainda a esta classe solos com horizonte A ou hísticos, com menos de

20cm de espessura, seguidos de camada(s) com 90% ou mais (expresso em volume) de
fragmentos de rocha ou do material de origem, independente de sua resistência ao
intemperismo.

4.4.7 Métodos Analíticos
As análises de solos foram realizadas nos Laboratórios do Departamento de Solos
da Universidade Federal do Paraná. As seguintes determinações foram realizadas,
conforme Laudo Oficial (Anexo I):
Análises Químicas: pH (CaCl2 – SMP);
[Al; H+Al; Ca; Mg; K] expressos em(cmolc/dm3);
P expressos em (mg/dm3); e
C expressos em (g/dm3)
Foram calculados também os valores relativos a T (cmolc/dm3); V% e m%
Análises Físicas: Granulometria (Areia; Silte e Argila expressos em g/kg
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As análises foram realizadas segundo a Metodologia empregada pelo Laboratório
do Departamento de Solos da UFPR. O Laboratório tem o controle de qualidade do CELA
Comissão Estadual de Laboratórios de Análises Agronômicas.
Tabela XVIII - Avaliação das características químicas dos solos.

Índices adotados para avaliação das características químicas dos solos *
Carbono Orgânico (g/dm3)
Baixo

< 09

Médio

09 - 14

Alto

14 - 29

Muito Alto

> 29
Cálcio ( mmolc/dm3 solo)

Baixo

<20

Médio

20 - 40

Alto

(mmolc/dm3

solo)
Baixo

< 4,0

Médio

4,0 - 8,0

0,8 - 1,5

Médio

1,6 - 3,0

Muito Alto

*

< 0,7

Baixo
Alto

*

> 8,0
Potássio (mmolc/dm3 solo)

Muito Baixo

*

>40
Magnésio

Alto

***

3,1 6,0
>6,0
Fósforo (mg/dm3 solo)

Muito Baixo

<2

Baixo

3-5
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*

Médio

6-8

Alto

9 - 16

Muito Alto

>16
Atividade da Fração Argila (Valor T) (cmolc/kg de argila)
**

Ta

≥ 27

Tb

< 27
Índice de Saturação por Bases ( valor V %)
**

Baixo

< 35

Médio

35 - 50

Alto

50 - 75

Muito Alto

>75
Alumínio

Trocável

(Al

3+

mmolc/dm3

solo)

***
Baixo

<5

Médio

5 - 15

Alto

> 15
pH em CaCl2

Acidez Muito Alta

*

< 4,3

Acidez Alta

4,4 - 5,0

Acidez Médio

5,1 - 5,5

Acidez Baixa

5,6 - 6,0

* Manual Internacional de Fertilidade do Solo, 1998
** Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 2007
*** J.B.Tomé Jr – Manual para Interpretação de Análise de Solo, 1997 (adaptado)

4.4.8 Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras
A avaliação da aptidão agrícola das terras resulta da interpretação de informações
obtidas nos levantamentos de solos, complementadas com dados climáticos. A inclusão,
no presente trabalho, da metodologia para avaliação da aptidão agrícola das terras tem
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por objetivo facilitar a leitura de várias citações referentes a este tema e dar ao leitor mais
informações sobre esta metodologia de avaliação de terras.

4.4.8.1 Metodologia para Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras
Para alcançar os objetivos propostos utilizam-se os procedimentos metodológicos
contidos no Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras (SOUZA, 1995), que
terão seus parâmetros básicos sumarizados a seguir.
São considerados seis grupos de aptidão para avaliar as condições agrícolas das
terras componentes das unidades de mapeamento, envolvendo os seguintes tipos de
utilização: lavoura (ciclos curto e longo), pastagem plantada, pastagem natural e
silvicultura. As áreas não recomendadas à utilização com estas atividades deverão ser
indicadas para preservação da flora e fauna. As limitações das condições agrícolas das
terras aumentam do grupo 1 para o grupo 6, diminuindo, conseqüentemente, as
alternativas de uso.
Sendo a classificação da aptidão agrícola das terras um processo interpretativo,
seu caráter é efêmero, podendo sofrer variações com a evolução tecnológica.
A classificação da aptidão agrícola como tem sido empregada não é precisamente
um guia para obtenção do máximo benefício das terras, e sim, uma orientação de como
devem ser utilizados seus recursos, a nível de planejamento regional e nacional.
O termo terra é considerado no seu mais amplo sentido, incluindo todas as suas
relações ambientais.
O termo agrícola, aqui referenciado, inclui todas as formas de utilização
agronômica das terras.

Níveis de Manejo
São considerados três níveis de manejo, de acordo com práticas agrícolas ao
alcance da maioria dos agricultores, numa abrangência técnica, social e econômica. A
representação é feita pelas letras A, B e C, correspondendo, respectivamente, aos níveis
de manejo tradicional, pouco desenvolvido e desenvolvido. As letras podem aparecer na
simbologia da classificação, escritas de diferentes formas, segundo as classes de aptidão
que apresentam as terras, em cada um dos níveis de manejo adotados. A ausência de
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letras representativas das classes de aptidão agrícola indica não haver aptidão para uso
mais intensivo, não excluindo, necessariamente, o uso da terra com um tipo de utilização
menos intensivo.

Nível de Manejo A
Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível tecnológico, onde não
há aplicações de capital para manejo, melhoramento e conservação das condições
agrícolas das terras e das lavouras. As práticas agrícolas dependem do trabalho braçal,
podendo ser utilizada alguma tração animal com implementos agrícolas simples.

Nível de Manejo B
Baseado em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico médio,
caracterizado por alguma aplicação de capital e de resultados de pesquisas para manejo,
melhoramento e conservação das condições agrícolas das terras e das lavouras. As
práticas agrícolas estão ainda condicionadas principalmente ao trabalho braçal e à tração
animal. Se usada máquina motorizada, será para o transporte e beneficiamento da
produção.

Nível de Manejo C
Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico,
caracterizado pela aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisas para
manejo, melhoramento e conservação das condições agrícolas das terras e das lavouras.
A motomecanização é usada nas diversas fases da operação agrícola.
Os níveis de manejo B e C, que envolvem melhoramentos tecnológicos em
diferentes modalidades, não levam em conta a irrigação na avaliação da aptidão agrícola
das terras.
Para pastagem plantada e silvicultura, são previstas aplicações de corretivos,
fertilizantes e defensivos agrícolas compatíveis com o nível de manejo B, enquanto no
caso de pastagem natural está implícita uma utilização sem melhoramentos tecnológicos,
condição que caracteriza o nível de manejo A.
As terras consideradas viáveis de total ou parcial melhoramento, mediante a
aplicação de fertilizantes e corretivos, ou o emprego de técnicas como drenagem, controle
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à erosão, proteção contra inundações, remoção de pedras, etc., são classificados de
acordo com as limitações persistentes, tendo em vista os níveis de manejo considerados.
No caso de nível de manejo A, a classificação é feita de acordo com as condições
naturais das terras, uma vez que neste nível não são utilizadas técnicas de
melhoramento.

Grupos, Subgrupos e Classes de Aptidão Agrícola dasTerras
Grupo de Aptidão Agrícola: Identifica o tipo de utilização mais intensiva das terras, ou
seja, sua melhor aptidão.
Dos seis grupos considerados na avaliação da aptidão agrícola, os de número 1, 2
e 3, além da identificação de lavouras como tipos de utilização, desempenham a função
de representar, no subgrupo, as melhores classes de aptidão das terras indicadas para
lavouras, conforme os níveis de manejo. Os grupos 4, 5 e 6 apenas identificam tipos de
utilização (pastagem plantada, silvicultura e/ou pastagem natural e preservação da flora e
da fauna, respectivamente), independente da classe de aptidão.
A representação dos grupos é feita com algarismos de 1 a 6, em escalas
decrescentes, segundo as possibilidades de utilização das terras. As limitações que
interferem nos diversos tipos de utilização aumentam do grupo 1 para o grupo 6,
diminuindo, conseqüentemente, as alternativas de uso e a intensidade com que as terras
podem ser utilizadas.
Subgrupo de Aptidão Agrícola : Estabelecido para atender às variações verificadas no
grupo. É o resultado conjunto da avaliação da classe de aptidão, relacionada com o nível
de manejo, indicando o tipo de utilização das terras. Como exemplo pode-se citar: 1(a)bC,
onde o algarismo 1, indicativo do grupo, representa a melhor classe de aptidão dos
componentes do subgrupo, uma vez que as terras pertencem à classe de aptidão boa no
nível de manejo C (grupo 1), classe de aptidão regular, no nível de manejo B (grupo 2), e
classe de aptidão restrita no nível de manejo A (grupo 3).
Classe de Aptidão Agrícola : Expressa a aptidão agrícola das terras para um
determinado tipo de utilização, com um nível de manejo definido, dentro do subgrupo de
aptidão. Reflete o grau de intensidade com que as limitações afetam as terras, tendo-se:
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Classe Boa – terras sem limitações significativas para a produção sustentada de um
determinado tipo de utilização, observando as condições do manejo considerado. Há um
mínimo de restrições que não reduz a produtividade ou benefícios, expressivamente, e
não aumenta os insumos acima de um nível aceitável. Nesta classe, os diversos tipos de
utilização das terras são representados pelos seguintes símbolos:
A B e C - Lavouras
P – Pastagem plantada
S – Silvicultura
N – Pastagem Natural
Classe Regular – terras que apresentam limitações moderadas para a produção
sustentada de um determinado tipo de utilização, observando as condições do manejo
considerado. As limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, elevando a
necessidade de insumos de forma a aumentar as vantagens globais a serem obtidas do
uso. Ainda que atrativas, essas vantagens são sensivelmente inferiores àquelas auferidas
das terras de classe Boa. Nesta classe, os diversos tipos de utilização das terras são
representados pelos seguintes símbolos :
a, b , c - lavouras
p – pastagem plantada
s – silvicultura
n – pastagem natural
Classe Restrita – terras que apresentam limitações fortes para a produção sustentada de
um determinado tipo de utilização, observando as condições do manejo considerado.
Essas limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, ou então aumentam os
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insumos necessários, de tal maneira que os custos só seriam justificados marginalmente.
Nesta classe, os diversos tipos de utilização das terras são representados pelos seguintes
símbolos :
(a), (b) e (c) - lavouras
(p) – pastagem plantada
(s) – silvicultura
(n) – pastagem natural
Classe Desaconselhável – terras apresentando condições que parecem excluir a
produção sustentada do tipo de utilização em questão. Ao contrário das demais, esta
classe não é representada por símbolos. Sua interpretação é feita pela ausência das
letras no tipo de utilização considerado.
As terras consideradas desaconselháveis para lavouras tem suas possibilidades
analisadas para usos menos intensivos (pastagem plantada, silvicultura ou pastagem
natural). No entanto, as terras classificadas como desaconselháveis para os diversos
tipos de utilização considerados tem a alternativa de serem indicadas para a preservação
da flora e da fauna, recreação ou algum tipo de uso não agrícola.
Trata-se de terras ou paisagens, pertencentes ao grupo 6, nas quais deve ser
estabelecida uma cobertura vegetal, não só por razões ecológicas, como também para
proteção de áreas contíguas agricultáveis.
O enquadramento das terras em classes de aptidão resulta da interação de suas
condições agrícolas, do nível de manejo considerado e das exigências dos diversos tipos
de utilização.
As terras de uma classe de aptidão são similares quanto ao grau, mas não quanto
ao tipo de limitação ao uso agrícola. Cada classe poderá incluir diferentes tipos de solo,
muitos requerendo tratamento distinto.
Como se observa, as letras indicativas das classes de aptidão, de acordo com os
níveis de manejo, podem aparecer nos subgrupos em maiúsculas, minúsculas ou
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minúsculas entre parênteses, com indicação de diferentes tipos de utilização, conforme
exposto no quadro a seguir.
Tabela XIX - Simbologia correspondente às classes de aptidão agrícola das terras.

Tipo de Utilização
Pastagem

Classe de

Lavouras

Aptidão Agrícola

Nível de Manejo

Boa
Regular
Restrita
Desaconselhável

Plantada

Silvicultura

Nível de

Nível de

Manejo B

Manejo B

Pastagem
Natural
Nível de
Manejo A

A

B

C

A

B

C

P

S

N

a

b

C

p

S

n

(a)

(b)

(c)

(p)

(s)

(n)

-

-

-

-

-

-

4.4.8.2 Condições Agrícolas das Terras e seus Graus de Limitações
Neste sistema de avaliação é estabelecido o conceito hipotético de uma terra
considerada ideal para a agricultura, tomada como referência em relação a outras
existentes. Nesta, os solos não apresentam deficiência de fertilidade, de água e oxigênio,
não são suscetíveis à erosão e não oferecem impedimentos à mecanização.
Como normalmente as condições das terras fogem a um ou mais destes aspectos,
os desvios apresentados em relação à terra ideal ou de referência são considerados
limitações ao uso agrícola e avaliados, estimativamente, por cinco graus de limitações.
Os fatores considerados para avaliar as condições agrícolas das terras são:
deficiência de fertilidade, deficiência de água, excesso de água ou deficiência de oxigênio,
suscetibilidade à erosão e impedimentos à mecanização.
Além das características inerentes aos solos, implícitas nestes cinco fatores, como
textura, profundidade, capacidade de troca de cátions, saturação por bases, sanilidade,
etc., fatores mesológicos (clima, topografia, etc.) também são considerados na avaliação
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da aptidão agrícola das terras. Alguns dos fatores determinantes da classe de aptidão
agrícola atuam de forma mais decisiva, como declividade e profundidade, que por si só já
restringem certos tipos de utilização mesmo com tecnologia avançada.

4.4.9 Resultados Referentes à Área Indígena de Queimadas
4.4.9.1 Classificação da Aptidão Agrícola dos Solos da Área Indígena
Queimadas
A aptidão agrícola foi classificada nas seguintes classes:

4.4.9.1.1

Grupos de Aptidão Agrícola

GRUPO 2
APTIDÃO REGULAR PARA LAVOURAS, EM PELO MENOS UM DOS NÍVEIS DE
MANEJO A, B OU C.
SUBGRUPO
2a(bc) Aptidão Regular nos níveis de manejo A e restrita nos níveis de manejo B e C

GRUPO 3
APTIDÃO RESTRITA PARA LAVOURAS, EM PELO MENOS UM DOS NÍVEIS DE
MANEJO A, B OU C.
SUBGRUPO
3(ab) Aptidão Restrita nos Níveis de Manejo A e B

GRUPO 4
APTIDÃO

BOA,

REGULAR

OU

RESTRITA

PARA

PASTAGEM

PLANTADA,

CONSIDERADA COMO UM TIPO DE UTILIZAÇÃO DO NÍVEL DE MANEJO B
SUBGRUPO
4p

Aptidão Regular para Pastagem Plantada
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GRUPO 5
APTIDÃO BOA, REGULAR, RESTRITA OU SEM APTIDÃO PARA SILVICULTURA E /OU
PASTAGEM NATURAL, CONSIDERADAS COMO TIPOS DE UTILIZAÇÃO DOS NÍVEIS
DE MANEJO B e A, RESPECTIVAMENTE.
SUBGRUPO
5s

Aptidão Regular para Silvicultura; Sem Aptidão para Pastagem Natural.

GRUPO 6
SEM APTIDÃO PARA USO AGRÍCOLA, A NÃO SER EM CASOS ESPECIAIS.
INDICADO PARA PRESERVAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA OU PARA RECREAÇÃO
(ABRANGE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE).
SUBGRUPO
6

Sem Aptidão Agrícola

4.4.10 Legenda do Mapa Pedológico da Área Indígena de Queimadas
4.4.10.1 Nitossolos
Nva/d NITOSSOLO VERMELHO Alumínico / Distrófico típico + CAMBISSOLO HÁPLICO
Alumínico típico ambos textura argilosa ambos A moderado e fase relevo
moderadamente ondulado e ondulado

4.4.10.2 Argissolos
Pva1 ARGISSOLO VERMELHO Alumínico típico + CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico
típico ambos textura argilosa A moderado e fase relevo suave ondulado a ondulado

4.4.10.3 Cambissolos
CXa1 CAMBISSOLO HÁPLICO Eutrófico típico textura argilosa A moderado fase relevo
forte ondulado e montanhoso
CXa2 CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico
típico ambos textura argilosa A moderado fase relevo suave ondulado a ondulado
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CXa3 CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico + NITOSSOLO HÁPLICO Alumínico
típico ambos textura argilosa A moderado fase relevo moderadamente ondulado a
ondulado
CXa4 CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico léptico / típico textura argilosa A moderado
fase relevo moderadamente ondulado a ondulado

4.4.10.4 Neossolos
RYbd NEOSSOLO FLÚVICO Distrófico típico / gleissólico textura argilosa A moderado
fase relevo plano substrato sedimentos aluviais e material rochoso
Rle1 NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico A moderado textura argilosa fase relevo
montanhoso substrato diabásio
RLe2 NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico fase relevo montanhoso substrato argilitos
e folhelhos(com intercalações de calcários) + CAMBISSOLO HÁPLICO Eutrófico
léptico ambos textura argilosa A moderado fase relevo forte ondulado
RLd1 NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura argilosa A moderado relevo forte
ondulado substrato diabásio + NITOSSOLO VERMELHO Distrófico típico textura
argilosa A moderado

fase relevo moderadamente ondulado e ondulado +

CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico léptico textura argilosa A moderado fase relevo
ondulado
RLd2 NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico fase relevo ondulado substrato diabásio e
folhelhos + CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico léptico/ típico textura argilosa A
ambos moderado fase relevo moderadamente ondulado a ondulado
Tipo de Terreno
TT

Tipo de Terreno
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4.4.11 Unidades de Mapeamento e Avaliação da Aptidão Agrícola na Área Indígena
de Queimadas
4.4.11.1 Nitossolos
NVa/d NITOSSOLO VERMELHO Alumínico / Distrófico típico + CAMBISSOLO HÁPLICO
Alumínico típico ambos textura argilosa ambos A moderado e fase relevo moderadamente
ondulado e ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 145,05ha, que corresponde a 4,81 % da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Adjacente ao dique de diabásio próximo a divisa com a área de preservação
ambiental permanente do Gamelão.

Variações e Inclusões
Neossolos Litólicos

Litologia e Material de Origem
Diabásio e Folhelhos

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
Relevo moderadamente ondulado a ondulado. Altitude varia entre 830 e 870 m.

Vegetação primária
Floresta subtropical perenifólia

Aptidão Agrícola
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Estas terras são aptas para lavouras, possuindo aptidão restrita para o nível de
manejo A e regular nos níveis de manejo B e C. A principal limitação destas terras está
relacionada à fertilidade, e em menor escala à erosão. Esta unidade ocorre de ambos os
lados da ferrovia. No mapa observa-se a inclusão de áreas de empréstimo (TT) não
recuperadas. A vegetação predominante pertence ao estágio inicial e médio. Estas terras
incluem áreas com menor aptidão, aspecto este que deve ser considerado na utilização
das mesmas.

Argissolos
PVa1 ARGISSOLO VERMELHO Alumínico típico + CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico
típico ambos textura argilosa A moderado e fase relevo suave ondulado a ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 35,45 ha, que corresponde a 1,18 % da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Porção norte da área de preservação ambiental permanente do gamelão.

Variações e Inclusões
Cambissolos Háplicos

Litologia e Material de Origem
Folhelhos

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
Relevo suave ondulado e ondulado.
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Vegetação primária
Floresta subtropical perenifólia

Aptidão Agrícola
Esta unidade possue pequena extensão, ocupando a margem esquerda da estrada
marginal à área de preservação do Gamelão. São terras aptas para lavouras com aptidão
restrita no nível de manejo A, devido à baixa fertilidade. Nos níveis de manejo B e C
possuem aptidão regular, sendo que o fator limitante também se refere à fertilidade,
seguido de erosão. O estágio de vegetação predominante é o inicial, incluindo pequenas
áreas de estágio médio.
CXe1 CAMBISSOLO HÁPLICO Eutrófico típico textura argilosa A moderado fase relevo
forte ondulado e montanhoso

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 291,17 ha, que corresponde a 9,66 % da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Toda a unidade localiza-se na área de preservação ambiental permanete do
Gamelão.

Variações e Inclusões
Cambissolos Hálicos Distróficos e Neossolos Litólicos

Litologia e Material de Origem
Folhelhos da Formação Serra Alta e Irati.

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb
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Relevo e Altitude
Moderadamente ondulado e ondulado , com inclusão de áreas mais íngremes.
Altitudes variando entre 680 e 800 m.

Vegetação primária
Floresta subtropical perenifólia

Aptidão Agrícola
Estas terras são aptas para silvicultura. A aptidão é regular no nível de manejo B,
muito embora possua inclusões de solos com aptidão para usos mais intensivos. As
maiores limitações são relativas à erosão e localmente, onde ocorrem inclusões de solos
distróficos, devido à fertilidade. A vegetação predominante pertence ao estágio médio e
inicial.
CXa2 CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico
ambos textura argilosa A moderado fase relevo suave ondulado a ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 634,28 ha, que corresponde a 21,03 % da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Área marginal às vertentes da porção nordeste da área

Variações e Inclusões
Cambissolos Háplicos Lépticos

4.4.11.2 Litologia e Material de Origem
Siltitos Acinzentados

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb
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Relevo e Altitude
Relevo suave ondulado e ondulado , incluindo áreas mais íngremes. Altitude
variando entrre 780 e 820 m.

Vegetação primária
Floresta subtropical perenifólia.

Aptidão Agrícola
Grande parte destas terras está localizada em áreas de vertentes adjacentes às
drenagens. São solos de aptidão restrita para lavouras nos níveis de manejo A e B, e
apresentam inclusões de terras com menor aptidão, relacionadas aos Neossolos
associados. Pela posição que ocupam na paisagem e pelo predomínio da vegetação em
estágio médio, são recomendadas para lavouras em áreas restritas, sendo que a sua
melhor vocação está relacionada a florestas.

CXa3

CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico + NITOSSOLO HÁPLICO Alumínico

típico ambos textura argilosa A moderado fase relevo moderadamente ondulado a
ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 384,65 ha, que corresponde a 12,76 %
da superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Ocupa as porções de topo das superfícies dissecadas no setor nordeste da área.

Variações e Inclusões
Neossolos Litólicos

Litologia e Material de Origem
Siltitos Acinzentados da Formação Teresina.
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Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
Relevo moderadamente ondulado e ondulado, com incluão de rampas curtas mais
íngremes.

Vegetação primária
Floresta subtropical perenifólia

Aptidão Agrícola
Estas terras são aptas para lavouras, possuindo aptidão restrita no nível de manejo
A e regular nos níveis de manejo B e C. A principal limitação das mesmas se deve à
fertilidade. Nestas áreas ocorrem inclusões de solos com menor aptidão, que devem ser
utilizados com usos menos intensivos, e em concordância com o estágio e tipo de
cobertura vegetal existente. Predominam áreas usadas para agricultura em pousio,
vegetação em estágio inicial e em menor proporção em estágio médio.
CXa4 CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico léptico / típico textura argilosa A moderado
fase relevo moderadamente ondulado a ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 213,53 ha, que corresponde a 7,08% da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Porção nordeste da área.

Variações e Inclusões
Neossolos Litólicos e Cambissolos Háplicos típicos
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Litologia e Material de Origem
Siltitos Acinzentados da Foramção Teresina e em menor proporção de materiais
retrabalhados originados de produtos do intemperismo de diabásio.

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
Relevo moderadamente ondulado e ondulado, com inclusão de áreas mais
íngremes. Altitudes variando entre 780 e 810 m.

Vegetação primária
Floresta subtropical perenifólia

Aptidão Agrícola
Estas terras tem aptidão restrita para lavouras nos níveis de manejo A e B. As
terras deste grupo situadas na porção leste da área são mais adequadas para lavouras
dentro das limitações do subgrupo. As terras localizadas na Bacia do Córrego Xaxim dos
Índios e Córrego da Grota apresentam maior limitação ao uso, sendo que a fertilidade e
suscetibilidade à erosão são os fatores mais limitantes. Predominam nestas terras
vegetação em estágio médio com inclusão de pequenas áreas em estágio avançado. A
indicação do uso mais adequado da maioria destas terras seria para uso menos intensivo,
como o florestal.
RYbd NEOSSOLO FLÚVICO Distrófico típico / gleissólico textura argilosa A moderado
fase relevo plano substrato sedimentos aluviais e material rochoso

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 55,15 ha, que corresponde a 1,83 %
da superfície da área indígena.
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Distribuição Geográfica
Localiza-se junto aos ribeirões que drenam a porção nordeste da área.

Variações e Inclusões
Gleissolos e Cambissolos Flúvicos

Litologia e Material de Origem
Sedimentos aluviais mesclados com material consolidado indiscriminado.

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
O relevo é plano com altitudes variando entr 760 e 780 m.

Vegetação primária
Floresta subtropical subperenifólia (*)

Aptidão Agrícola
São terras localizadas junto aos córregos e devem ser destinadas à preservação
da flora e fauna. Englobam em grande parte áreas de preservação permanente.
Predominam formas de vegetação em estágio médio e avançado, com inclusão de
pequenas áreas com lavouras e/ou pastagens.
RLe1 NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico A moderado textura argilosa fase relevo
montanhoso substrato diabásio

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 141,0 ha, que corresponde a 4,68 % da
superfície da área indígena.
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Distribuição Geográfica
Localiza-se nos topos e encostas íngremes dos diques de diabásios da área.

Variações e Inclusões
Nitossolos e Cambissolos

Litologia e Material de Origem
Diabásio

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
Relevo montanhoso, com porções aplainada no topo. Altitude variando entre 860 e
880 m.

Vegetação primária
Floresta subtropical subperenifólia

Aptidão Agrícola
Estas terras não possuem aptidão agrícola. Devem ser destinadas à preservação
da fauna e flora. A vegetação predominante está relacionada ao estágio médio e
avançado, e em menor proporção ocorrem áreas de vegetação inicial.
RLe2 NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico fase relevo montanhoso substrato argilitos
e folhelhos(com intercalações de calcários) + CAMBISSOLO HÁPLICO Eutrófico léptico
ambos textura argilosa A moderado fase relevo forte ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 820,42 ha, que corresponde a 27,21 % da
superfície da área indígena.
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Distribuição Geográfica
Esta unidade ocupa grande parte da área de preservação ambiental permanente
do gamelão.

Variações e Inclusões
Cambissolos Háplicos

Litologia e Material de Origem
Argilitos e Folhelhos das Foramções Serra Alta e Irati

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
Montanhoso incluindo áreas com relevo forte ondulado. Altitude variando entre 740
e 770 m.

Vegetação primária
Floresta subtropical subperenifólia

Aptidão Agrícola
Esta área não possue aptidão agrícola. Seu uso deve ser destinado
exclusivamente à preservação da flora e fauna. Inclue terras com aptidão para florestas.
Predominam áreas de vegetação em estágio médio.
RLd1 NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura argilosa A moderado relevo forte
ondulado substrato diabásio + NITOSSOLO VERMELHO Distrófico típico textura argilosa
A moderado

fase relevo moderadamente ondulado e ondulado + CAMBISSOLO

HÁPLICO Alumínico léptico textura argilosa A moderado fase relevo ondulado.
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Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 30,43 ha, que corresponde a 1,01 % da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Porção nordeste do dique de diabásio localizado junto à área de preservação
ambiental permanente do gamelão

Variações e Inclusões
Cambissolos (lépticos)

Litologia e Material de Origem
Diabásio

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e altitude
Relevo forte ondulado incluindo áreas de topografia mais suave.

Vegetação primária
Floresta subtropical subperenifólia

Aptidão agrícola
Trata-se de pequena extensão de terra com aptidão restrita para lavoura nos níveis
A e B de manejo. Sias limitações estão relacionadas com a suscetibilidade à erosão e
deficiência de fertilidade. Praticamente toda esta área está coberta por vegetação em
estágio médio. Pelo arranjamento espacial complexo dos solos, estas terras seriam
indicadas para usos menos intensivos.
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RLd2 NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico fase relevo ondulado substrato diabásio e
folhelhos + CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico léptico / típico textura argilosa A ambos
moderado fase relevo moderadamente ondulado a ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 219,11 ha, que corresponde a 7,27 % da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Áreas adjacentes ao dique de diabásio localizado na porção nordeste da área.

Variações e Inclusões
Nitossolos

Litologia e Material de Origem
Diabásios e Folhelhos da Teresina

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
Ondulado com inclusão de áreas moderadamente onduladas. Altitude variando
entre 740 e 770 m.

Vegetação primária
Floresta subtropical subperenifólia

Aptidão Agrícola
Estas terras são de aptidão regular para pastagem e incluem terras com aptidão
para usos mais intensivos. As principais limitações destes solos são a suscetibilidade à
erosão e deficiência de fertilidade. No extremo norte da área ocorrem terras com
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vegetação campestre bem como outras formas de vegetação. Nas terras localizadas mais
ao sul predomina vegetação em estágio médio.

Tipo de Terreno
Tipo de Terreno

TT

Os tipos de terreno são representados por áreas de empréstimo. Estão
localizados junto à ferrovia . Estas áreas não foram recuperadas e estão nestas condições
pelo menos à 25 anos, como se pode observar nas fotos aéreas de 1980. vôo 1:25.000.

4.4.12 Resultados Referentes à Área Indígena de Mococa
4.4.12.1 Classificação da Aptidão Agrícola dos Solos da Área Indígena
Mococa
A aptidão agrícola foi classificada nas seguintes classes:
Grupos de aptidão agrícola Mococa:
GRUPO 2
Aptidão regular para lavouras, em pelo menos um dos níveis de manejo a, b ou c.
SUBGRUPOS
Aptidão Regular nos níveis de manejo A e restrita nos níveis de manejo B e

2a(bc)

C
2ab(c)

Aptidão Regular nos níveis de manejo A e B e restrita no nível de manejo C

2b(c)

Aptidão Regular no nível de manejo B e restrita no nível de manejo C

GRUPO 3
Aptidão restrita para lavouras, em pelo menos um dos níveis de manejo a, b ou c.
SUBGRUPO
3(ab)

Aptidão Restrita nos Níveis de Manejo A e B
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GRUPO 5
Aptidão boa, regular, restrita ou sem aptidão para silvicultura e /ou pastagem
natural,consideradas como tipos de utilização dos níveis de manejo b e a,
respectivamente.
SUBGRUPO
Aptidão Regular para Silvicultura; Sem Aptidão para Pastagem Natural.

5s

GRUPO 6
Sem aptidão para uso agrícola, a não ser em casos especiais, indicado para
preservação da flora e da fauna ou para recreação (abrange áreas de preservação
permanente).
SUBGRUPO
Sem Aptidão Agrícola

6

4.4.12.2 Legenda do Mapa Pedológico da Área Indígena de Mococa
4.4.12.2.1

Cambissolos

CYdd1

CAMBISSOLO FLÚVICO Distrófico típico (gleissólico) textura média A
moderado fase relevo plano

Cxbe1

CAMBISSOLO HÁPLICO Eutrófico latossólico + CAMBISSOLO HÁPLICO
Distrófico típico textura argilosa ambos A moderado fase relevo suave
ondulado / ondulado

CXbd1

CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico típico + CAMBISSOLO FLÚVICO
Distrófico

típico

(gleissólico)

textura

média

ambos

A

moderado

(pedregosidade) fase relevo plano
CXbd2

CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura média A moderado fase
relevo plano / suave ondulado

CXbd3

CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico típico/ léptico + NEOSSOLO LITÓLICO
Distrófico típico textura média (argilosa) ambos A moderado fase relevo
suave ondulado / ondulado
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CXbd4

CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico léptico textura média A moderado fase
relevo suave ondulado/ moderadamente ondulado

CXbd5

CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura média (argilosa) A
moderado fase relevo moderadamente ondulado / ondulado

CXbd6

CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura média (argilosa) A
moderado fase relevo suave ondulado / moderadamente ondulado

4.4.12.2.2

Neossolos

Rle1

NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico textura argilosa A moderado fase
relevo forte ondulado/ montanhoso

Rle2

Associação NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico textura argilosa fase
relevo ondulado + NITOSSOLO VERMELHO Distrófico típico ambos A
moderado fase relevo moderadamente ondulado e ondulado

RLd1

NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura média A moderado fase
relevo plano / suave ondulado

RLd2

NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico + CAMBISSOLO HÁPLICO
Distrófico léptico textura média ambos A moderado fase relevo ondulado e
forte ondulado

RLd3

NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura média (argilosa) A moderado
fase relevo moderadamente ondulado a forte ondulado

4.4.12.3 Unidades de Mapeamento e Avaliação da Aptidão Agrícola na Área
Indígena Mococa
4.4.12.3.1

Cambissolos

CYbd1 CAMBISSOLO FLÚVICO Distrófico típico/gleissólico textura média A moderado
fase relevo plano

212
____________________________________________________________________________

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 18,69 ha, que corresponde a 2,22% da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Ocupa a porção norte da área marginal do Rio Tibagi

Variações e Inclusões
Gleissolos e Cambissolos Háplicos

Litologia e Material de Origem
Sedimentos e produtos da meteorização de siltitos

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e altitude
O relevo é plano com inclusão de sulcos . altitude situa-se entre 520 e 570 m

Vegetação primária
Floresta subtropical perenifólia (*)
Aptidão Agrícola Terras sem aptidão agrícola. Pela sua localização junto ao Rio Tibagi,
esta área é considerada como área de preservação permanente, ainda que
potencialmente possua propriedades que possibilitariam um uso mais intensivo.

CXbe1

CAMBISSOLO HÁPLICO Eutrófico latossólico + CAMBISSOLO HÁPLICO

Distrófico típico textura argilosa ambos A moderado fase relevo suave ondulado /
ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 72,58 ha, que corresponde a 8,61 % da
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superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
A presente unidade ocorre ao longo dos bordos do Sill de Diabásio

Variações e Inclusões
Neossolos Litólicos

Litologia e Material de Origem
Sills de Diabásio e produtos da meteorização dos Diabaios, Siltitos e Argilitos

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e altitude
O relevo é suave ondulado

Vegetação primária
Floresta subtropical perenifolia

Aptidão Agrícola
Nesta unidade de mapeamento as terras localizadas na porção norte, à esquerda
do Rio Mococa, tem aptidão regular para os níveis de manejo A e B, e restrita para o nível
de manejo C. Ocorre inclusão de áreas com aptidão restrita no nível de A, onde a
fertilidade é o principal fator limitante. Nas áreas localizadas à direita do Rio Mococa as
terras apresentam aptidão semelhante às da margem esquerda, porém com melhor
fertilidade.
CXbd1 CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico típico + CAMBISSOLO FLÚVICO Distrófico
típico (gleissólico) textura média ambos A moderado (pedregosidade) fase relevo plano
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Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 58,84 ha, que corresponde a 6,98% da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
A presente unidade ocorre ao longo do Ribeirão Mococa

Variações e Inclusões
Gleissolos

Litologia e Material de Origem
Sedimentos e materiais retrabalhados de Siltitos e Argilitos

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e altitude
Relevo plano e altitude entre 520 e 570 m.

Vegetação primária
Floresta subtropical perenifolia

Aptidão Agrícola
Pela localização junto ao Rio Mococa e pelo fato de grande parte da unidade
encontrar-se em área de Preservação Permanente, foi classificada como terra sem
aptidão agrícola, muito embora existam pequenas parcelas de áreas com lavouras. A
cobertura vegetal predominante é classificada como floresta de porte avançado.
CXbd2 CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura média A moderado fase relevo
plano / suave ondulado
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Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 60,80 ha, que corresponde a 7,21% da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Esta unidade ocupa áreas de pedimentos dissecados nas proximidades do Rio
Tibagi

Variações e Inclusões
Neossolos Litólicos

Litologia e Material de Origem
Siltitos e Argilitos

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e altitude
Plano e suave ondulado altitude entre 560 e 580 m.

Vegetação primária
Floresta subtropical perenifólia

Aptidão Agrícola
São terras de aptidão regular no nível de manejo B e restrito no nível C. Estas
terras apresentam limitação principalmente de fertilidade. A vegetação predominante,
quase 100%, é do tipo médio.
CXbd3 CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico típico/ léptico + NEOSSOLO LITÓLICO
Distrófico típico textura média (argilosa) ambos A moderado fase relevo suave ondulado/
ondulado
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Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 71,52 ha, que corresponde a 8,48% da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Localiza-se em bacias hidrográficas afluentes do Rio Tibagi.

Variações e Inclusões
Gleissolos

Litologia e Material de Origem
Siltitos e Argilitos

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e altitude
Relevo suave ondulado a ondulado. a altitude varia entre 550 e 570 m.

Vegetação primária
Floresta subtropical perenifólia

Aptidão agrícola
Esta unidade de mapeamento possui terras com aptidão restrita nos níveis de
manejo A e B. Esta área está em sua grande parte localizada junto das vertentes que
fluem para o Rio Tibagi e são cobertas por vegetação de estágio médio.* Muito embora
possuam aptidão restrita para lavouras, a melhor opção para estas terras são os usos
menos intensivos, como florestas e preservação de flora e fauna nas áreas localizadas
junto às vertentes.
* Estas terras incluem áreas de preservação permanente nas partes marginais às
drenagens.
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CXbd4 CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico léptico textura média A moderado fase relevo
suave ondulado/ moderadamente ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 162,79 ha, que corresponde a 19,31% da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Marginal ás áreas planas da bacia do Rio Mococa

Variações e Inclusões
Neossolos Litólicos e Cambissolos (latossólicos)

Litologia e Material de Origem
Siltitos e Argilitos

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
A altitude varia entre 580 e 610 m. o relevo varia de moderadamente ondulado a
ondulado.

Vegetação primária
Floresta subtropical perenifolia

Aptidão Agrícola
Estas terras não tem aptidão para lavouras, sendo que sua vocação natural é
florestal. Praticamente toda sua extensão ocorre junto às drenagens que fluem para o Rio
Mococa, com exceção de pequena parte localizada na porção noroeste da área indígena.

218
____________________________________________________________________________

Praticamente 95% de toda esta área é coberta por vegetação em estágio avançado e
médio.
CXbd5 CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura média (argilosa) A moderado
fase relevo moderadamente ondulado / ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 90,08 ha, que corresponde a 10,69 % da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Porção central da área indígena

Variações e Inclusões
Cambissolos (latosólicos)

Litologia e Material de Origem
Siltitos e Argilitos

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
O relevo é moderadamente ondulado e ondulado

Vegetação primária
Floresta subtropical perenifolia

Aptidão Agrícola
As terras desta unidade são aptas para lavouras, sendo que no nível de manejo A
e B possuem aptidão regular e restrita no nível de manejo C. Praticamente 30% destas
terras são ou foram ocupadas por lavouras, e 64% possuem vegetação secundária de
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estágio médio. O restante da área deve ser mantido sem vegetação, já que esta é
representada por florestas de estágio avançado.

CXbd6

CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico típico textura

média (argilosa) A

moderado fase relevo suave ondulado / moderadamente ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 64,16 ha, que corresponde a 7,61 % da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Localiza-se na área compreendida entre o Ribeirão Mococa e o Dique de Diabásio,
situado na porção oeste da área.

Variações e Inclusões
Neossolos Litólicos

Litologia e Material de Origem
Siltitos e Argilitos

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
Relevo suave ondulado e moderadamente ondulado. Altitude variando entre 5480 e
600 m.

Vegetação primária
Floresta subtropical perenifólia
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Aptidão Agrícola
Estas terras são aptas para lavouras com aptidão regular no nível de manejo a e
restrita nos níveis de manejo b e c. a maior parte da cobertura vegetal (cerca de 54%)
pertence ao estágio médio, e 18% ao estágio avançado. são áreas localizadas, em
grande parte, junto às cabeceiras das drenagens, na porção esquerda do rio mococa, e
mesmo possuindo aptidão restrita para lavouras devem ser usadas e mantidas
preservadas.

Neossolos
RLe1 NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico textura argilosa A moderado fase relevo
forte ondulado/ montanhoso

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 46,46 ha, que corresponde a 5,51 % da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Topo e encostas declivosas do dique de diabásio

Variações e Inclusões
Cambissolos Háplicos

Litologia e Material de Origem
Diabásio e Produtos da meteorização destes

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
Relevo forte ondulado e montanhoso
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Vegetação primária
Floresta subtropical subperenifolia

Aptidão Agrícola
São terras sem aptidão agrícola, principalmente pela suscetibilidade à erosão.
Ocorrem inclusões de áreas pequenas com melhor aptidão, sem grandes limitações com
relação à fertilidade. A vegetação de estágio médio predomina.
RLe2 Associação NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico textura argilosa fase relevo
ondulado + NITOSSOLO VERMELHO Distrófico típico ambos A moderado fase relevo
moderadamente ondulado e ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 91,93 ha, que corresponde a 10,91% da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Ocupa a porção adjacente ao dique de diabaio

Variações e Inclusões
Cambissolos Háplicos

Litologia e Material de Origem
Diabásio e produtos do rretrabalhamento destes mesclados ou não com siltitos

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
Moderadamente ondulado e ondulado. Altitude variando entre 570 e 650 m.
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Vegetação primária
Floresta subtropical subperenifolia

Aptidão Agrícola
São terras aptas para lavouras nos níveis de manejo a e b e restritas no nível de
manejo c. a porção da unidade ocupada por nitossolos é menos fértil que a dos
neossolos. são áreas ocupadas por pequenos espaços com lavouras, vegetação em
estágio inicial e médio, com exceção de pequenas partes que devem ser utilizadas
segundo a sua aptidão.
RLd1 NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura média A moderado fase relevo
plano / suave ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 3,48 ha, que corresponde a 0,41 % da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Ocupa pequena área próxima ao Rio Tibagi

Variações e Inclusões
Cambissolos (lépticos)

Litologia e Material de Origem
Mescla de Sedimentos e produtos da intemperização de siltitos

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
Relevo plano e suave ondulado. Altitude média de 540 m.
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Vegetação primária
Floresta subtropical subperenifolia

Aptidão Agrícola
Trata-se de pequena área localizada muito próximo ao Rio Tibagi, cuja aptidão
deve ser destinada à preservação da flora e fauna.
RLd2 NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico + CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico
léptico textura média ambos A moderado fase relevo ondulado e forte ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 77,98 ha, que corresponde a 9,25 % da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Marginal ao Rio Tibagi

Variações e Inclusões
Cambissolos Háplicos

Litologia e Material de Origem
Siltitos e Argilitos

Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
Relevo ondulado e forte ondulado. Altitude variando entre 520 2 580 m. Vegetação
primária

Vegetação primária
Floresta subtropical subperenifolia
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Aptidão Agrícola
Estes solos, em sua grande parte, não possuem aptidão agrícola. Portanto, devem
ser destinados à preservação da flora e fauna. Além de inaptos para a agricultura, estão
localizados em grande parte junto ao Rio Tibagi, sendo também área de preservação
permanente. Grande parte da área está coberta por vegetação de estágio médio e
porções da drenagem por vegetação de estágio avançado.
RLd3 NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico textura média (argilosa) A moderado fase
relevo moderadamente ondulado a forte ondulado

Área Mapeada
Estes solos possuem uma extensão de 23,6 ha, que corresponde a 2,80 % da
superfície da área indígena.

Distribuição Geográfica
Áreas marinais à divisa norte da área de ambos os lados do Ribeirão Mococa

Variações e Inclusões
Cambissolos Háplicos

Litologia e Material de Origem
Siltitos e argilitos
Clima
Toda a área da unidade está sob influência do tipo climático Cfb

Relevo e Altitude
Relevo variando bastante entre moderadamente ondulado e forte ondulado.
Altitudes entre 570 e 600 m.

Vegetação primária
Floresta subtropical subperenifolia
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Aptidão Agrícola
Estas terras não possuem aptidão agrícola e em sua maioria estão cobertas por
vegetação de estágio avançado, logo devem ser mantidas com áreas de preservação da
flora e da fauna.

Nitossolos
Esta Classe pertence ao segundo componente da Associação RLe2 descrita
anteriormente.
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4.4.14 Anexos
Tabela XX – Pontos de coleta dos solos x coordenadas - Área de Queimadas
Coordenadas

Solo

Aptidão

Q1A / Q1B

504621 x 7321519

CXa3

2(a)bc

Q2

504841 x 7321113

RYbd

6

Q3

504484 x 7320893

CXa2

3(ab)

Q4A / Q4B

505436 x 7318429

CXa4

3(ab)

Q5A / Q5B

504877 x 7321908

RLd2

4p

Q6

504891 x 7321907

RLd2

4p

Q7A / Q7B

504006 x 7320139

CXa2

3(ab)

Q8A / Q8B

502419 x 7320087

NVa/d

2(a)bc

Q9

500766 x 7319556

PVa1

2(a)bc

Q11

502925 x 7312469

Q12A / Q12B

502780 x 7319866

NVa/d

2(a)bc

Q13

502560 x 7319487

NVa/d

2(a)bc

Q14

500071 x 7319243

PVa1

2(a)bc

Q15

504129 x 7322510

RLd2

4p

Q16A / Q16B

504450 x 7322220

RLd2

4p

Q17

504936 x 7319663

CXa3

2(a)bc
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Coordenadas

Solo

Aptidão

Q18A / Q18B

505077 x 7319993

CXa3

2(a)bc

Q19

504928 x 7319629

CXa3

2(a)bc

Q20A / Q20B

504957 x 7320133

CXa4

3(ab)

Q21

504912 x 7320314

CXa4

3(ab)

Q22

504850 x 7320532

CXa3

2(a)bc

Q23

504147 x 7318609

NVa/d

2(a)bc

Q24

502923 x 7319471

NVa/d

2(a)bc
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Tabela XXI – Pontos de coleta dos solos x coordenadas - Área de Mococa
Coordenadas

Solo

Aptidão

M1

523803 x 7344443

CXbd5

2a(bc)

M2A / M2B

524049 x 7344596

CXbd6

3(ab)

M3

524136 x 7344591

CXbd6

3(ab)

M4A / M4B

524220 x 7344496

CXbd6

3(ab)

M5

524339 x 7344427

CXbd4

5s

M6

524584 x 7344365

Cxbd4

5s

M7A / M7B

524688 x 7344305

Cxbd6

3(ab)

M8

524853 x 7344384

CXbd1

6

M9

524894 x 7344369

CXbd1

6

M10

525094 x 7344439

CXbd4

5s

M11

525219 x 7344518

CXbd4

5s

M12

525656 x 7344507

CXbd2

2b(c)

M13

525767 x 7344666

CXbd2

2b(c)

M14

526433 x 7344577

CYbd1

6

M15

526492 x 7344338

RLd2

6

M16

526659 x 7344236

CYbd1

6
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Coordenadas

Solo

Aptidão

M17

526621 x 7344136

RLd2

6

M18

526523 x 7344056

RLd1

6

M19

526351 x 7343805

CXbd3

3(ab)

M20A / M20B

526238 x 7343744

CXbd3

3(ab)

M21A / M21B

525876 x 7343616

CXbe1

2ab(c)

M22

525266 x 7344098

CXbd4

5s

M23

525097 x 7344303

CXbd4

5s

M24

524996 x 7344350

CXbd4

5s

M25

523911 x 7344060

RLe2

2ab(c)

M26

523784 x 7344335

CXbd6

3(ab)

M27

524149 x 7345045

CXbe1

2ab(c)
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Anexo I – Laudo dos Resultados Analíticos – Áreas de Queimadas e Mococa
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Figura 63 - Mapa Pedológico da área indígena de Queimadas
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Figura 64 - Aptidão agrícola das terras da área indígena de Queimadas
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Figura 65 - Mapa Pedológico da área indígena de Mococa
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Figura 66 - Aptidão agrícola das terras da área indígena de Mococa
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4.5

LEVANTAMENTO FLORISTICO

4.5.1 Introdução
As reservas Indígenas de Queimadas e Mococa estão inseridas numa região onde
predominam diferentes tipologias de vegetação: a Floresta Ombrófila Mista e a transição
com a Floresta Estacional. A Floresta Ombrófila Mista, mais conhecida como Floresta
com Araucária ou Pinheiral, se caracteriza pela presença da Araucaria angustifolia em
associações diversificadas, as quais compreendem grupamentos de espécies com
característisticas próprias, formando estágios sucessionais distintos (IBGE, 1990). No
Brasil, a área original de Floresta Ombrófila Mista, era de aproximadamente 200.000 km2,
ocorrendo com maior intensidade nos Estados do Paraná (40%), Santa Catarina (31%),
Rio Grande do Sul (25%). No sul de São Paulo, ocorriam manchas esparsas (3%), assim
como no sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%), (Klein, 1960). Esta floresta, nos
estados do Paraná e Santa Catarina, recobria áreas contínuas (Klein, 1979).
O termo Mista provém da mistura de floras de diferentes origens, com gêneros
australásicos (Drimys e Araucaria) e afro-asiáticos (Podocarpus) (IBGE, 1992). No
Paraná, a região da Floresta Ombrófila Mista iniciava no primeiro planalto, imediatamente
a oeste da Serra do Mar, estendendo-se também pelo segundo e terceiro planaltos do
estado, com uma superfície original correspondendo a 37% do território e os
ecossistemas a ela associados, campos naturais, cerrados, matas de galeria e várzeas,
perfazendo mais 16% da superfície paranaense (Maack, 1968; Geraldi et al., 2005).
Alguns levantamentos florísticos e fitossociológicos indicam que, na Floresta
Ombrófila Mista, o pinheiro brasileiro, Araucaria angustifolia, representa mais de 40% dos
indivíduos arbóreos, apresentando valores de abundância, dominância e freqüência bem
superiores às demais espécies componentes desta associação (Medeiros et al., 2005). O
pinheiro brasileiro, ou pinheiro do Paraná, é reconhecido por suas copas características
em forma de cálice, ocupando o dossel. Abaixo do dossel formado pelos pinheiros,
ocorrem os demais estratos, com espécies características como Ocotea porosa (imbuia);
Ilex paraguariensis (erva-mate); Cupania vernalis (Miguel-pintado); Dicksonia sellowiana,
Podocarpus lambertii. Também é marcante a presença de epífitas, apesar da riqueza dos
epífitos vasculares na Floresta Ombrófila Mista ser menor que nas Florestas Ombrófilas
Densas, e maior que em florestas estacionais brasileiras (Borgo e Silva, 2003).
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Os levantamentos fitossociológicos apresentam números variados de espécies
para a Floresta Ombrófila Mista. Estudos em fragmentos de floresta em Curitiba (Parque
Municipal do Barigui, 17,5 ha) identificaram 141 espécies arbóreas, 129 espécies
herbáceas, 67 arbustivas e 50 espécies trepadeiras (Kozera et al, 2006). No Capão do
Tigre com 13 ha, Município de Curitiba, foram identificadas 77 espécies arbóreas (Neto et
al., 2002). Na estação Experimental de São João do Triunfo, PR, 32 ha, foram
identificadas 66 espécies arbóreas; enquanto que na região de Colombo (PR) foram
identificadas 145 espécies arbóreas (Oliveira e Rotta, 1982). No estado do Rio Grande de
Sul, foram identificadas 89 espécies de árvores numa área da sub-bacia Hidrográfica do
Rio Passo Fundo, 16,9 ha (Longhi, 1997, apud Sanquetta et al, 2000). Num trecho de
floresta em Caçador (SC) foram identificadas 43 espécies arbóreas (Negrelle e Silva,
1992).
A diferença da riqueza específica entre os levantamentos fitossociológicos se deve
a diferentes fatores como método de inclusão das espécies com base no diâmetro da
altura do peito (DAP), que varia de 5 a 10 cm; as características ambientais como relevo,
solo, clima, que variam de uma região para outra; estádio sucessional e diferentes graus
de interferência antrópica nas áreas. Algumas destas áreas apresentam um número
considerável de espécies exóticas (Kozera et al., 2006). No entanto, apesar da variação
do número de espécies, os números apresentados indicam uma alta diversidade.
A Floresta Estacional Semidecidual, também definida como Floresta Tropical
Subcaducifólia, é caracterizada pela dupla estacionalidade climática, sendo uma época de
intensas chuvas de verão, seguida por uma estiagem acentuada e outra subtropical sem
período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio de inverno, com
temperaturas inferiores a 15°C (IBGE, 1992). Segundo Veloso et al. (1991), é uma
formação representada por florestas fisionomicamente variáveis, constituídas por
elementos arbóreos (perenifólios ou decíduos), além de elementos arbustivos, lianas e
epífitas.
A percentagem de árvores caducifólias representa cerca de 20 a 50% do conjunto
florestal. São características deste tipologia as seguintes espécies dominando o dossel:
Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa); Cedrella fissilis (cedro); Balfourodendrum
riedelianum (pau-marfim); Peltophorum dubium (canafístula); Parapiptadenia rigida
(angico-vermelho), entre outras. Levantamentos fitossociológicos na Mata dos Godoy
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encontraram 100 espécies arbóreas com DAP > 5 cm em 1 ha (Silva, 1990)

e 83

espécies arbóreas com DAP > 5 cm, em 0,6 ha (Silveira, 1993). Na primeira área, as
espécies de maior valor de importância (VI) foram: Aspidosperma polyneuron; Euterpe
edulis; Croton floribundus, Trichilla claussenii; Nectandra megapotamica, enquanto que na
segunda área as espécies de maior VI foram: Parapiptadenia rigida;

Nectandra

megapotamica; Sloanea monosperma e Cabralea canjerana. Nos estudos do reservatório
da Usina hidrelétrica de Salto Caxias (PR) foram identificadas 36 espécies arbóreoarbustivas numa sere de floresta secundária sendo Euterpe edulis, Chrysophyllum
gonocarpum, Nectranda lanceolata e Nectranda megapotamica as espécies de maior VI
(Pezzatto, 2004).
Como comentado anteriormente, as diferenças entre as riquezas específicas e
composição florística desta tipologia também se devem aos métodos de inclusão das
espécies com base no diâmetro da altura do peito (DAP), aos fatores abióticos locais,
que variam de uma região para outra; o estádio sucessional avaliado e diferentes graus
de interferência antrópica nas áreas.
Na área de ecótono da Floresta Estacional Semidecidual e a Floresta Ombrófila
Mista destaca-se a Araucaria angustifolia (pinheiro brasileiro); Aspidosperma polyneuron
(peroba-rosa); Parapiptadenia rigida (angico-vermelho) e Euterpe edulis (palmiteiro)
(IBGE, 1990).

4.5.2 Metodologia
O levantamento florístico foi realizado nas Reservas Indígenas de Queimadas e
Mococa no período de 09 a 12 de julho de 2007 e 16 a 19 de julho de 2007. Na Reserva
de Queimadas foram selecionadas quatro (4) trilhas de acordo com as seguintes
coordenadas: 24°14’38”S/50°56’39”W; 24°13’40”S/50°58’28”W; 24°13’40”S/50°58’00”W e
24°14’38”S/50°56’38”W.

Na

reserva

de

Mococa

foram

selecionadas

2

trilhas:

24°00’42”S/50°45’57”W e 24°00’42”S/50°45’57”W. As trilhas foram escolhidas para
abranger a maior área possível das reservas (Figura 67 e Figura 68). Para o levantamento
florístico, as trilhas foram percorridas e foram feitas observações da vegetação, além da
coleta de todas as espécies vegetais que apresentavam materiais férteis.
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As

plantas

coletadas

foram

identificadas

e

posteriormente

prensadas,

acondicionadas entre jornais e secas em estufa de ventilação forçada. Após a montagem
das exsicatas (Fidalgo e Bononi, 1984), o material vegetal foi submetido à identificação
por consulta à literatura e a especialistas, além de comparações com materiais de
herbários.

Figura 67

- Pontos onde foram realizadas as trilhas de coleta nas reservas indígenas de

Queimadas.
Figura 68

- Pontos onde foram realizadas as trilhas de coleta nas reservas indígenas de

Mococa.

4.5.3 Resultados
Foram encontradas 311 espécies, pertencentes a 84 famílias e 219 gêneros, sendo
25 taxa identificados somente até nível de gênero e uma espécie indeterminada. As
espécies estão divididas em 13 famílias de pteridófitas, 3 famílias de gimnospermas e 68
famílias de angiospermas. A família com maior número de espécies foi Asteraceae com
28 espécies, seguida de Poaceae com 21 espécies e Solanaceae com 12 espécies. As
famílias mais representativas estão apresentadas na Figura 69.
242
____________________________________________________________________________

Figura 69 - Relação do número de espécies por família encontradas nas duas áreas estudadas.

Entre os hábitos prededominantes (hebáceo, arbustivo, arbóreo, epífito e trepador),
o hábito herbáceo foi que apresentou o maior número de espécies (Figura 70).

Figura 70 - Relação de número de espécies encontradas por hábito, nas duas áreas amostadas.

Do total de espécies listadas (311), 79 são comuns nas duas áreas (Queimadas e
Mococa), o que representa 25% das espécies, incluindo todos os hábitos.
Tabela XXII - Relação do número de espécies por hábito nas reservas de Mococa e Queimadas.
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Hábito

Queimadas

Mococa

herbáceo

93

58

arbóreo

71

49

arbustivo

35

14

epífitas

34

9

trepador

10

13

Total

243

143

Na Tabela XXII é apresentado o número de espécies por hábito nas áreas
estudadas. Na reserva de Mococa, foi identificado um número menor de espécies, para
todos os hábitos com exceção do hábito trepador (lianas) conforme Figura 71, assim como
o número de famílias, por grupo taxonômico (Tabela XXIII).

Figura 71. Relação do número de espécies encontradas, por hábito, nas reservas de Queimadas e
Mococa.
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Figura 72 - Relação do número de espécies encontradas, por família, nas reservas de Queimadas
e Mococa.

As famílias com maior número de espécies, apresentadas na Figura 72, são também
as mais representativas na área de Queimadas. Para a área de Mococa, apenas duas
famílias, Bignoniaceae e Lauraceae, apresentaram um número maior de espécies do que
a outra área levantada (Reserva de Queimadas).
Tabela XXIII - Relação do número de famílias por grupo taxonômico nas áreas estudadas.

Famílias

Queimadas

Mococa

Pteridófitas

13

11

Gimnospermas

3

2

Angiospermas

59

50

Total

75

63

Os dados obtidos neste estudo representam cerca de 46% do número de espécies
vegetais encontradas no EIA/RIMA da UHE Mauá, onde foram listadas cerca de 673
espécies, distribuídas em 45 espécies de pteridófitas, 40 espécies de gimnospermas e
245
____________________________________________________________________________

588 espécies de angiospermas. O estudo incluiu, além do levantamento florístico
realizado especificamente para o EIA/RIMA, informações de levantamentos prévios
(Wasjutin, 1948, Berndt, 1992; Vargas, 1992, Nakajima et al. 1994; Menezes-Silva, 1998,
apud EIA/UHE Mauá, 2004) na área de abrangência da bacia do Tibagi. A bacia do Tibagi
inclui outras tipologias além das apresentadas neste relatório (Floresta Ombrófila Mista e
Floresta Ombrófila Estacional Semidecidual) como as formações campestres (estepes e
savanas) e áreas de reflorestamento. Várias espécies encontradas no EIA / RIMA são
coincidentes com as obtidas neste estudo, por tratarem das mesmas tipologias vegetais.
No entanto, é notável o número de espécies exóticas de Pinus (29 espécies) e Eucaliptus
(45 espécies) citadas para a área da futura UHE Mauá.

4.5.4 Reserva Indígena de Queimadas
Nesta reserva, encontrou-se um grande número de espécies típicas da Floresta
Ombrófila Mista, tipologia florestal dominante nesta área. Observou-se a presença de
indivíduos de grande porte de Araucaria angustifolia, dominando o dossel com as suas
copas características. Nos estratos inferiores representantes de Casearia sylvestris,
Allophylus edulis, Jacaranda puberula, Cedrela fissilis, Matayba elaeagnoides, Myrcia
rostrata,

Ilex

paraguariensis

também

foram

observados.

Estas

espécies

são

predominantemente citadas como parte do componente florestal em diversos estudos
florísticos e fitossociológicos de Floresta Ombrófila Mista (Sanqueta et al., 2000; Neto et
al., 2002; Kozera et al., 2006). O número de espécies do componente arbóreo (71) é
bastante representativo e similar aos encontrados para outros fragmentos florestais de
Floresta Ombrófila Mista (Longhi, 1980; Koehler et al., 1997; Neto et al.,2002). O número
de espécies epífitas, assim como as espécies de pteridófitas que revestem o chão da
floresta é semelhante aos encontrados pelos levantamentos florísticos. As epífitas foram
representadas principalmente pelas bromélias (10 espécies), cactáceas (6 espécies) e as
polipodiáceas (10 espécies). Apesar da alta diversidade florística encontrada na área,
também foi registrada a presença de espécies não nativas no interior da floresta, como as
taquaras e bananeiras. As taquaras (Figura 76), que em algumas regiões ocupam áreas
vastas do subosque, são utilizadas para artesanato, de acordo com as informações do
guia (Sr. Ari). Nas trilhas abertas no interior da floresta é comum encontrar gramíneas,
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asteráceas, Impatiens (beijinho), margeando as trilhas. Ainda nestas, também foi
encontrado lixo doméstico, como garrafas plásticas, embalagens de biscoitos, etc.
O grande número de espécies herbáceas encontradas, que é maior que o número
de espécies arbóreas, ocorre em função das áreas desmatadas. Algumas destas áreas
são utilizadas para a atividade agrícola, com o plantio de aveia, milho, arroz, entre outras.
Entre as áreas de cultivo, ocorrem pequenas “ilhas” não utilizadas para cultivo, cuja
vegetação predominante é herbáceo-arbustiva. Algumas das espécies que ocorrem
nestas pequenas áreas são invasoras de plantios como solanáceas (Solanum);
brassicáceas (Raphanus), asteráceas (Baccharis) e pteridófitas (Pteridium). Em outras
áreas desmatadas e recentemente abandonadas, como as áreas utilizadas para a
plantação de Eucaliptus, predominam as gramíneas e pteridófitas (Figura 73). As áreas que
contornam as estradas, próxima a estrada de ferro, também apresentam o mesmo tipo de
vegetação herbácea (Figura 77).
Próximo à aldeia, pode-se observar também uma área de floresta, onde indivíduos
de Araucaria angustifolia foram preservados. No entanto, todo o subosque foi removido e
atualmente este encontra-se revestido por espécies não nativas (Figura 74).

4.5.5 Reserva Indígena de Mococa
Esta reserva encontra-se na região de transição da floresta Ombrófila Mista e a
floresta Estacional Semidecidual. Assim sendo, várias espécies são comuns em ambas
tipologias: Araucaria angustifolia, Actonostemon concolor, Anadenathera colubrina,
Casearia sylvestris, Nectandra megapotamica, Luehea divaricata. No entanto, espécies
como Euterpe edulis, Croton floribundus, Actinostemon concolor, Trichilia clausenii foram
encontradas apenas nesta reserva e são típicas da Floresta Estacional Semidecidual.
Estas espécies estão entre as mais representativas nos levantamentos fitossociológicos
realizados em florestas estacionais semideciduais, na Mata dos Godoy (Silva, 1990;
Silveira, 1993), indicando o grau de conservação da área (Figura 78). O número de
espécies arbóreas encontradas nesta reserva mostra a alta riqueza florística, apesar
deste número ser menor do que os encontrados nos levantamentos florísticos realizados.
As epífitas também estiveram presentes, representadas pelas cactáceas (3 espécies),
polipodiáceas (4 espécies) e bromeliáceas (2 espécies).
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Semelhante a reserva de Queimadas, o maior número de espécies herbáceas
encontradas ocorre em decorrência das áreas desmatadas, próximas a aldeia e nas
trilhas no interior da floresta. As trilhas são margeadas por vegetação não nativa, assim,
como as pequenas áreas desmatadas no meio da floresta, próximo ao rio. Nas trilhas
também foi observado lixo doméstico.
A lista de espécies encontradas nos pontos amostrais é apresentada na Tabela XXIV.

Figura 73 – Reserva Indígena de Queimadas, área abandonada após a plantação de Eucaliptus
sp., que sofreu queimada.
Figura 74 – Reserva indígena de Queimadas, área próxima a aldeia, com Araucárias e subosque
com plantas não nativas.

Figura 75 - Reserva indígena de Queimadas, interior de mata.
Figura 76 - Reserva indígena de Queimadas, interior de mata com a presença de taquaras.
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Figura 77 - Reserva indígena de Queimadas, área abandonada após cultivo, revestida de
vegetação herbáceo-arbustivo.

Figura 78 - Reserva indígena de Mococa, interior de mata.
Tabela XXIV - Relação das Espécies Levantadas nas Reservas Indígenas de Queimadas e
Mococa, Ortigueira, Paraná. (av: arbóreo; ab: arbustivo; ep: epífito; hb: herbáceo; hp: hemiparasita; tp:
trepador)

FAMÍLIA
Espécie

HÁBITO Queimadas Mococa

PTERIDÓFITAS
ASPLENIACEAE
Asplenium auritum Sw.

Ep

X

Asplenium gastonis Fée

Ep

X

Ep/Hb

X

Blechnum occidentale L.

Hb

X

X

Blechnum brasiliense Desv.

Hb

X

X

Av

X

Dennstaedtia obtusifolia (Willd.) Moore

Hb

X

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Hb

X

Av

X

BLECHNACEAE
Blechnum binervatum (Desv.) Tryon & Stoltze

CYATHEACEAE
Cyathea delgadii Sternb.
DENNSTAEDTIACEAE

DICKSONIACEAE
Dicksonia sellowiana (Presl) Hook.
DRYOPTERIDACEAE
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X

FAMÍLIA
Espécie

HÁBITO Queimadas Mococa

Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching.

Hb

Ctenitis sp

Hb

Megalastrum connexum (Kaulf.) A. R. Smith & R. C. Moran

Hb

X

Rumohra adiantiformis (G. Forst) Ching

Ep

X

Hb

X

Lycopodiella camporum B. Ollgaard & P. G. Windisch

Hb

X

Lycopodiella caroliniana (L.) Pic. Serm.

Hb

X

Campyloneurum nitidum C. Presl

Ep

X

Micrograma squamulosa (Kaulf.) de la Sota

Ep

X

Micrograma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel.

Ep

Pecluma sicca (Lindm.) M. G. Price

Ep

X

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger

Ep

X

Pecluma paradisiae (Langsd. & Fisch) Price

Ep

X

Pecluma sicca (Lindm.) M. G. Price

Ep

X

Polypodium catharinae Langsd. & Fisch.

Ep

X

X

Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston

Ep

X

X

Polypodium hirsutissimun Raddi

Ep

X

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée

Hb

X

Adiantopsis radiata (L.) Fée

Hb

X

Adiantum raddianum Presl.

Hb

X

Doryopteris nobilis (Moore) C. Chr.

Hb

X

Doryopteris pedata var multipartita (Fée) R. Tryon

Hb

X

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn

Hb

Pityrograma trifoliolata (L.) Tryon

Hb

X

Pteris lechleri Mett.

Hb

X

Hb

X

X

X
X
X

HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes sp.
LYCOPODIACEAE

X

POLYPODIACEAE

X
X

PTERIDACEAE
X

X

X

SCHIZAEACEAE
Anemia phyllitidis (L.) Sw.
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X

FAMÍLIA
Espécie
Anemia tomentosa (Savigny) Sw.

HÁBITO Queimadas Mococa
Hb

X

X

Sellaginela sp1

Hb

X

X

Sellaginela sp2

Hb

X

Thelypteris cf. dentata (Forssk.) E. St. John

Hb

X

Thelypteris cf. amambayensis Ponce

Hb

X

Macrothelypteris torresiana (Gaud.) Alston

Hb

X

Av

X

X

Av

X

X

Av

X

Justicia brasiliana Roth.

Ab

X

Jacobinia pauciflora (Nees) Benth. & Hook.f.

Hb

X

Jacobinia affinis (Rizzini) Wassh. & L. B. Sm.

Hb

SELLAGINELACEAE

THELYPTERIDACEAE
X

GIMNOSPERMAS
ARAUCARIACEAE
Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze
PINACEAE
Pinus elliottii Engelm.
TAXODIACEAE
Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don.
ANGIOSPERMAS
ACANTHACEAE

X

AGAVACEAE
Cordyline dracaenoides Kunth

Ab

X

Hb

X

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

Hb

X

Chamissoa altissima H. B. K.

Tp

Pfaffia paniculata (Spr.) Kuntze

Hb

X

Althernanthera sp

Hb

X

X

ALISMATACEAE
Echinodorus grandiflorus (Kunth) Mich.
AMARANTHACEAE

X
X

ANACARDIACEAE
Astronium cf. graveolens Jacq.

Av

251
____________________________________________________________________________

X

FAMÍLIA
Espécie
Schinus terebinthifoius Raddi.

HÁBITO Queimadas Mococa
Av

X

Av

X

Eryngium pandanifolium Cham. & Schltdl.

Hb

X

Eryngium panniculatum Cav. & Dombey ex Delaroche

Hb

X

Ilex brevicuspis Reiss.

Av

X

Ilex paraguariensis St. Hill.

Av

X

Ilex theezans Reiss.

Av

X

Philodendron bipinatifidum Schott

Ep

X

Philodendron missionum (Hauman) Hauman

Ep

X

Anthurium sp

Ep

X

Hb

X

X

ANNONACEAE
Rollinia cf. sylvatica (St. Hill.) Mart.
APIACEAE

AQUIFOLIACEAE

ARACEAE

ARALIACEAE
Hydrocotyle sp

X

ARECACEAE
Euterpe edulis Mart.

Av

Syagrus romanzoffianum (Cham.) Glassm.

Av

X

Geonoma sp

Av

X

Ageratum conyzoides L.

Hb

X

Baccharia trimera (less.) AP. de Candole

Hb

X

Baccharis dracunculifolia DC.

Ab

X

Baccharis caprariifolia DC.

Hb

X

X

Baccharis erioclada DC.

Hb

X

X

Baccharis helichrysoides DC.

Hb

X

X

Bidens sp

Hb

X

Chaptalia nutans (L.) Polak

Hb

X

Conyza floribunda Kunth

Hb

X

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabrera

Hb

X
X

ASTERACEAE
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X

X

FAMÍLIA
Espécie

HÁBITO Queimadas Mococa

Emilia sp

Hb

X

Eupatorium crenulatum (Spr.) Hieron.

Ab

X

Elephantopus mollis Kunth

Hb

X

Eupatorium morifolium Mill.

Hb

X

Eupatorium tremulum H. & Arn.

Av

X

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr.

Av

X

Mikania micrantha H. B. K.

Tp

X

Mikania hirsutissima D.C.

Tp

X

Piptocarpha angustifolia Dusen

Av

X

Piptocarpha axillaris Baker

Av

X

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC.

Hb

Senecio brasiliensis (Spr.) Less.

Hb

X

X

Solidago chilensis Mey.

Hb

X

X

Sonchus oleraceus L.

Hb

X

X

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze

Hb

X

X

Vernonia balansae Hieron.

Hb

X

X

Vernonia polyanthes Less.

Ab

X

Vernonia diffusa Less.

Av

X

Hb

X

X

BALSAMINACEAE
Impatiens wallerana Hook f.

X

BIGNONIACEAE
Adenocalymna bracteatum (Cham.) DC.

Tp

X

Anemopaegma chamberlaynii (Sims.) Bur. & K. Schum

Tp

X

Arrabidaea chica (H.B.K.) Verl.

Tp

X

Jacaranda puberula Cham.

Av

X

Jacaranda micrantha Cham.

Av

X

Pithecoctenium crucigerum (L.) A. Gentry

Tp

Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers

Tp

X

Tabebuia chrysotricha (Mart. ex A. DC.) Standl.

Av

X

X

Av

X

X

X

BOMBACACEAE
Chorisia speciosa St. Hill.
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FAMÍLIA
Espécie
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns

HÁBITO Queimadas Mococa
Av

X

Av

X

Aechmea dystichanta Lem.

Ep

X

Aechmea recurvata (Kl.) L B. Smith

Ep

X

Bilbergia nutans H. Wendl. ex Regel

Ep

X

Tillandsia geminiflora Brogn.

Ep

X

Tillandsia mallemontii Griseb

Ep

X

Tillandsia tennuifolia L.

Ep

X

Tillandsia usneoides L.

Ep

X

Tillandsia stricta Solander

Ep

X

Vriesea friburgensis Mez

Ep

X

Bromelia antiacantha Bertoloni

Hb

BORAGINACEAE
Cordia trichotoma (Vell.) Arg. ex Stend.
BROMELIACEAE

X

X

X

CACTACEAE
Lepismium cruciforme (Vell.) Miq.

Ep

X

Lepismium houlletianum LIndb.

Ep

X

Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott

Ep

X

Rhipsalis cereuscula Haw.

Ep

X

Rhipsalis floccosa Salm-Dick. ex Pfeiff.

Ep

X

X

Rhipsalis teres (Vell.) Steud.

Ep

X

X

Rhipsalis cf elliptica G. A. Lindl.

Ep

X

Hb

X

Av

X

Dychorisandra thyrsiflora Mik.

Hb

X

Dychorisandra hexandra (Aubl.) Standl.

Hb

X

Tradeschantia zanonia Sw

Hb

X

X

Tradeschantia zebrina Hort. ex Loud.

Hb

X

X

X

CANNACEAE
Canna sp
CECROPIACEAE
Cecropia pachystachya Trec.

X

COMMELINACEAE
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FAMÍLIA

HÁBITO Queimadas Mococa

Espécie
COSTACEAE

Hb

X

Ipomoea indica (Burm.) Merr.

Hb

X

Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy

Hb

X

Tp

X

Costus spiralis

(Jacq.) Rosc.

CONVOLVULACEAE

CUCURBITACEAE
Sp1
CYPERACEAE
Rhinchospora cf corymbosa (L.) Britton

Hb

X

Rhynchospora splendens Lindm.

Hb

X

EUPHORBIACEAE
Actinostemon concolor (Spr.) Muell. Arg.

Av

Aparisthmium cordatum (A. Juss.) Baill.

Av

X

Alchornea triplinervia Muell. Arg.

Av

X

Croton floribundus Spr.

Av

Manihot gramhanii Hook.

Ab

X

Ricinus comunis L.

Ab

X

Sapium glandulatum (Vell.) Pax

Av

X

Sebastiania commersoniana (Baill.) Smith & Downs

Av

X

Bauhinia forficata Link.

Av

X

Bauhinia microstachys (Raddi) Macbr.

Tp

X

Holocalyx balansae Mich.

Av

X

Peltophorum dubium (Spr.) Taub.

Av

X

Crotalaria sp

Ab

X

Erythrina christa-galli L.

Av

X

Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth.

Av

X

Lonchocarpus subglaucescens Mart. ex Benth

Av

X

X
X

X

FABACEAE
Caesalpinioideae

Faboideae

Mimosoideae
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X

FAMÍLIA
Espécie

HÁBITO Queimadas Mococa

Anadenanthera colubrina (Vell.) Bren.

Av

Calliandra foliolosa Benth.

Ab

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Mor.

Av

Inga marginata Willd.

Av

X

Mimosa sp.

Hb

X

Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr.

Av

X

Pithecellobium edwallii

Av

X
X
X
X

X
X

FLACOURTIACEAE
Casearia sylvestris Swartz

Av

X

Casearia lasiophylla Eichler

Av

X

X

HYPERICACEAE
Hypericum brasiliense Choisy

Hb

X

LAMIACEAE
Hyptis lippioides Pohl. Ex Benth.

Hb

Hyptis heterodon Epling

Hb

Leonorus japonicus L.

Hb

X

Ocimum selloi Benth.

Hb

X

Salvia insipida ca A. St.-Hil. Ex Benth.

Hb

X

X
X

LAURACEAE
Cinnamomum sellowianum (Nees & C. Martius ex Nees) Kosterm.

Av

X

Cryptocarya aschersoniana Mez

Av

X

Endlicheria paniculata (Spr.) Macbr.

Av

X

Nectandra megapotamica (Spr.) Mez

Av

X

X

Nectandra mollis (H.B.K.) Ness x

Av

X

X

Ocotea dyospirifolia (Meissn.) Mez

Av

Ocotea pulchella Mart.

Av

X

Ocotea sylvestris Vatt.

Av

X

Hb

X

Hb

X

X

LILIACEAE
Lilium sp
LOGANIACEAE
Buddleja brasiliensis Jacq. ex Spreng
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X

FAMÍLIA
Espécie

HÁBITO Queimadas Mococa

LORANTHACEAE
Struthanthus vulgaris Mart.

Hp

X

Lafoensia pacari St. Hill.

Av

X

Cuphea sp

Hb

X

Cuphea calophylla Cham. & Schltdl.

Hb

X

LYTHRACEAE

MALPIGHIACEAE
Byrsonima intermedia A. Juss.

Hb

X

Hibiscus mutabilis L. (exótica)

Ab

X

Pavonia sepium A. St.-Hil.

Av

X

Sida rhombifolia L.

Hb

X

Wissadula parviflora (A. St.-Hil.) R.E. Fr.

Ab

X

Hibiscus sp.

Ab

Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl.

Av

X

Hb

X

Tp

X

X

MARANTHACEAE
Calathea sp
MARCGRAVIACEAE
Norantea brasiliensis Choisy
MELASTOMATACEAE
Leandra cf. australis (Cham.) Cogn.

Ab

X

Leandra regnelli (Triana) Coezn.

Ab

X

Leandra xanthocoma (Naud.) Cogn.

Hb

X

Leandra sp

X

Leandra aurea (Cham.) Cogn

Ab

X

Tibouchina cerastifolia (Naud.) Cogn.

Hb

X

Tibouchina chamissoana Cogn.

Ab

X

Tibouchina martialis (Cham.) Cogn.

Ab

X

Tibouchina sellowiana (Chem.) Coezn

Ab

X

Tibouchina pulchra (Cham.) Cogn.

Ab

X

Miconia discolor DC.

Ab

X

Miconia pusilliflora (DC) Naudin

Ab
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X

FAMÍLIA
Espécie

HÁBITO Queimadas Mococa

MELIACEAE
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.

Av

X

Cedrela fissilis Vell.

Av

X

Guarea macrophylla Vahl.

Av

Melia azedarach L.

Av

Trichilia clausenii C. DC.

Av

X

Av

X

X

X
X

X

MORACEAE
Ficus insipida Willd.
Ficus luschnatiana (Miq.) Miq.

Ep/Av

X

Ficus moncki Hassl.

Av

Sorocea bonplandii (Baill.) Burg., Lanj. & Boer

Av

X

X

Hb

X

X

Av

X

Blepharocalyx salicifolius (H. B. K.) Berg

Av

X

Calyptranthes concinna DC.

Av

X

Campomanesia xanthocarpa Berg

Av

X

Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden

Av

X

Eucaliptus cf robusta Sm.

Av

X

Eugenia sulcata Spreng. Mart.

Av

X

Eugenia uniflora L.

Av

X

Myrcia hatschbachii Legr.

Av

X

Myrcia rostrata DC.

Av

Psidium guajava L.

Av

X

MUSACEAE
Musa sp
MYRSINACEAE
Rapanea ferruginea (Ruiz & Pavon) Mez
MYRTACEAE

X
X

X

NYCTAGINACEAE
Bougainvillea glabra Choisy

Av

X

OLEACEAE
Ligustrum lucidum W. T. Aiton

Av

X

ONAGRACEAE
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FAMÍLIA
Espécie

HÁBITO Queimadas Mococa

Ludwigia decurrens Walt.

Ab

ORCHIDACEAE

Ep

X

X
X

Maxillaria sp
OXALIDACEAE
Oxalis sp

Hb

Oxalis cytisoides C. Mart. & Zucc.

Hb

X

Oxalis rhombeo-ovata A. St.-Hil.

Hb

X

X

PIPERACEAE
Peperomia catharinae Miq.

Ep

X

Piper gaudichaudianum Kunth.

Ab

X

Piper hispidum Sw.

Ab

X

X

PLANTAGINACEAE
Plantago sp

Hb

X

POACEAE
Andropogon bicornis L.

Hb

Andropogon leucostachys H. B. K.

Hb

Axonopus compressus (Sw.) Beauv.

Hb

X

Brachiaria plantaginea (Linck.) Hitch.

Hb

X

Chusquea cf ramosissima Lindm.

Tp

X

X

Chusqua sp1

Tp

X

X

Calamagrostis viridiflavescens (Poir.) Steud.

Hb

Coix lacryma-jobi L.

Hb

X

Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauv.

Hb

X

Merostachys cf multiramea Hack.

Tp

X

Melinis minutiflora P. Beauv.

Hb

X

Olyra micrantha Humb., Bonpl. ex Kunth

Hb

X

X

Oplismenus cf setarium (Lam.) Roem & Schult.

Hb

X

X

Panicum cf laxum Sw.

Hb

X

X

Panicum maximum Jacq.

Hb

X

Paspalum notatum Flügge

Hb

X

Saccharum sp.

Hb

X

X
X

X
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X

X

FAMÍLIA
Espécie

HÁBITO Queimadas Mococa

Setaria cf. geniculata (Lam.) Beauv.

Hb

X

Guadua sp 1

Hb

X

Pseudochinolaena sp.

Hb

X

Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster

Hb

X

Hb

X

Av

X

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

Ab

X

Prunus sellowii Koehne

Av

X

Prunus persica (L.) Batsch

Av

Rubus brasiliensis Mart.

Ab

X

Rubus erythroclados Mart.

Ab

X

POLYGONACEAE
Polygonum sp
PROTEACEAE
Roupala brasiliensis Klotz.
ROSACEAE

X

RUBIACEAE
Bathysa meridionalis Smith & Downs

Av

Faramea porophylla (Vell.) Muell. Arg.

Av

Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo

Hb

Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth.

Ab

Psychotria leiocarpa Cham. & Schlecht.

Ab

X

Psychotria sessilis (Vell.) Muell. Arg.

Ab

X

Psychotria suterella Muell. Arg.

Ab

X

Rudgea jasminoides (Cham.) Muell. Arg.

Ab

X
X
X
X

X

X

RUTACEAE
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.

Av

Citrus limon (L.) Burn. f.

Av

Esenbeckia febrífuga (St.Hill) A.Juss. ex.Mart

Av

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

Av

X

Citrus sp

Av

X

Av

X

X
X

X

SAPINDACEAE
Allophyllus edulis (St. Hill.) Radkl.

X
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X

FAMÍLIA
Espécie

HÁBITO Queimadas Mococa

Allophyllus guaraniticus (St. Hill.) Radkl.

Av

X

Cupania vernalis Camb.

Av

X

Cardiospermum grandiflorum Sw.

Tp

X

Diatenopteryx sorbifolia Radkl.

Av

Matayba elaeagnoides Radkl.

Av

Paullinia maliaefolia Juss.

Tp

Serjania laruotteana Camb.

Tp

X

X

Tp

X

X

Capsicum sp.

Hb

X

Cestrum strigilatum Ruiz & Pav.

Ab

X

X

Solanum americanum Mill.

Hb

X

X

Solanum argenteum Dun.

Hb

X

Solanum decompositiflorum Sendtn.

Ab

X

Solanum diploconos (Mart.) Bohs

Ab

X

Solanum fastigiatum Willd.

Ab

X

X

Solanum granulosoleprosum Dun.

Av

X

X

Solanum guaraniticum A.St.-Hil.

Ab

X

X

Solanum pseudoquina A.St.-Hil

Hb

X

X

Solanum sisymbrifolium Lam.Solanum sp

Ab

X

Solanum variabile Mart.

Ab

X

Hb

X

Ab

X

X

X
X
X

SMILACACEAE
Smilax cognata Kunth
SOLANACEAE

X

TYPHACEAE
Typha domingensis Pers.
THYMELIACEAE
Daphnopsis racemosa Griseb
TILIACEAE
Heliocarpus americanus L.

Av

Luehea divaricata Mart.

Av

X

X

Av

X

X

X

ULMACEAE
Trema micrantha (L.) Blume
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FAMÍLIA
Espécie

HÁBITO Queimadas Mococa

URTICACEAE
Urera baccifera (L.) Gaud.

Ab

X

Aegiphilla sellowiana Cham

Ab

X

Citharexylum myrianthum Cham.

Av

X

Lantana fucata Lindl.

Hb

X

Lippia lupulina Cham.

Hb

X

Vitex megapotamica (Spr.) Mold.

Av

X

X

VERBENACEAE

X

VOCHYSIACEAE
Vochysia tucanorum Mart.

Av

X

ZINGIBERACEAE
Hedychium coronarium Koehne

Hb

X

X

4.5.6 Conclusões e Considerações:
4.5.6.1 Gerais
•

Foram identificadas 311 espécies, distribuídas em 84 famílias (13 famílias de
pteridófitas, 3 de gimnospermas e 68 de angiospermas) e em 219 gêneros.

•

Os hábitos prededominantes foram: hebáceo, arbustivo, arbóreo, epífito e trepador,
sendo o hábito herbáceo o que apresentou o maior número de espécies.

•

Do total de espécies listadas (311), 79 são comuns nas duas reservas (Queimadas
e Mococa), o que representa 25% das espécies, incluindo todos os hábitos.

•

As reservas apresentam áreas com diferentes graus de ação antrópica.

4.5.6.2 Reserva indígena de Queimadas:
•

A maior parte das áreas de vegetação na reserva indígena de Queimadas encontra-se
em bom estado de conservação, com alta riqueza específica. A tipologia vegetal da
área é a Floresta Ombrófila Mista e várias espécies típicas desta formação foram
observadas: Araucaria angustifolia, Casearia sylvestris, Allophylus edulis, Jacaranda
puberula, Cedrela fissilis, Matayba elaeagnoides, Myrcia rostrata, Ilex paraguariensis.
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•

Algumas áreas sofreram intervenção antrópica e atualmente encontram-se em
regeneração, enquanto que outras são utilizadas para atividade agrícola.

•

Foram identificadas espécies não nativas (introduzidas) assim como as espécies
utilizadas em reflorestamento (espécies do gênero Pinus e Eucaliptus).

•

Em algumas áreas florestais, são realizadas atividades de extrativismo, para o
artesanato de cestaria. A maior fonte de material vegetal é a taquara, que foi
introduzida no subosque.

4.5.6.3 Reserva indígena de Mococa:
•

A maior parte das áreas de vegetação na reserva indígena de Mococa encontra-se em
bom estado de conservação, com alta riqueza específica. A área é uma região de
transição entre a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Estacional Semidecidual.
Várias

espécies

são

comuns

em

ambas

tipologias:

Araucaria

angustifolia,

Actonostemon concolor, Anadenathera colubrina, Casearia sylvestris, Nectandra
megapotamica, Luehea divaricata. Espécies como Euterpe edulis, Croton floribundus,
Actinostemon concolor, Trichilia clausenii foram encontradas apenas na Floresta
Estacional Semidecidual e são representantes típicas desta tipologia.
•

Foram identificadas espécies não nativas (introduzidas) assim como as espécies
utilizadas em reflorestamento (Pinus).

•

Em algumas áreas florestais, são realizadas atividades de extrativismo, para
artesanato. A maior fonte de material vegetal é a taquara, que foi introduzida no
subosque.
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4.6

LEVANTAMENTO FAUNISTICO

4.6.1 Queimadas
4.6.1.1 Diagnóstico da fauna de artrópodes de interesse médico-sanitário
4.6.1.1.1

Introdução

O filo Arthropoda concentra cerca de 92% das espécies animais do planeta e
compõe a maior parte da biomassa animal, desempenhando funções-chave em qualquer
ecossistema terrestre (Myers et al., 2000). A grande diversidade e importância ecológica
dos

artrópodes

terrestres

proporcionam

dados

fundamentais

para

subsidiar

o

monitoramento de qualquer intervenção em ambientes florestados (New, 1999). No
presente

estudo

foram

abordados

os

animais

que

representam

importância

epidemiológica ou médica, tais como insetos vetores e aracnídeos e miriápodos
causadores de acidente por picada.
A classe Insecta, segundo Gallo et al. (2002), é considerada como a mais evoluída
do filo Arthropoda, abrangendo cerca de 70% das espécies de animais. Sendo os insetos
os organismos de maior ocorrência em ambientes florestais (Filho, 1995) e alguns grupos
são responsáveis por participarem do ciclo de transmissão de moléstias que acometem o
ser humano.
As moscas e mosquitos, classificados dentro da ordem Díptera, constituem uma
das maiores ordens de insetos e seus representantes são abundantes em número de
indivíduos e espécies em quase todos os lugares (Borror et al., 1992); as larvas ocorrem
em diversos habitats, mas a maioria é encontrada na água, em rios, lagoas, lagos, poças
temporárias, água salobra e salina (Borror et al. 1992). Os adultos alimentam-se de
diversos líquidos de plantas ou animais e muitas são hematófagas (Borror et al., 1992;
Buzzi & Miyazaki, 1999). Devido ao habito hematófago, alguns sub-grupos desta ordem
podem servir como vetores de organismos patógenos e parasitas (vírus, protozoários e
vermes) do ser humano. Tais grupos estão representados principalmente pelas famílias
de mosquitos Culicidae e Psycodidae, dentre outras menos abundantes (Borror et al.,
1992; Buzzi & Miyazaki, 1999).
Os insetos pertencentes à ordem Hemiptera encontram-se largamente distribuídos
por todo o mundo (Borror et al., 1992). Grande parte das espécies é terrestre, sendo que
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a maioria alimenta-se de seiva de plantas e algumas constituem pragas sérias de plantas
cultivadas. Alguns são predadores e outros, de habito alimentar hematófago, podem ser
vetores de doenças em humanos (Borror et al., 1992). A sub-família Triatominae, da
família Reduviidae, compreende os percevejos hematófagos conhecidos como bichobarbeiro e chupança. Estes insetos adquiriram comportamento sinantrópico e ameaçam
populações humanas com a transmissão de protozoários causadores do mau de chagas.
Já dentro da classe Arachnida, que é representada por 11 ordens (Shcultz, 1990),
Araneae e Scorpionida são as que possuem algumas espécies que podem representar
riscos à saúde humana, quando da inoculação de veneno, através de picada.
As aranhas formam um dos mais diversificados e abundantes grupos de
organismos, desempenhando importante papel na manutenção do equilíbrio ecológico de
ecossistemas terrestres (Foelix, 1996). O fato de servirem como controladores
ambientais, principalmente de outros artrópodos, talvez seja um dos pontos mais
importantes para programas de conservação e manejo de invertebrados. Esse papel
ecológico deve-se ao fato de serem predominantemente predadores generalistas,
controlando populações de insetos, mas também se alimentando de outros Arthropoda,
incluindo as aranhas, até mesmo de coespecíficos (Wise, 1993). As principais espécies
de aranhas perigosas no Brasil estão nas famílias Ctenidae (Aranhas-armadeiras),
Theridiidae (Viúvas-negras) e Sicariidae (Aranhas-marrom).
Os escorpiões são animais noturnos em sua maioria, carnívoros e habitam
diferentes ambientes, ocorrendo desde copas das árvores às folhas do chão da floresta,
em cavernas, enterrados na areia e também embaixo de pedras e troncos. No Brasil, as
espécies do gênero Tityus, família Buthidae, são as mais venenosas para o ser humano
(Brasil, 2001).
Outros animais tidos como causadores de acidentes por picada são as lacraias ou
centopéias. Estes miriápodes fazem parte da ordem Chilopoda, possuem hábito carnívoro
e noturno, passando o dia em ambientes sombreados e úmidos (embaixo de cascas de
árvore, pedras, buracos no solo, etc). Na região neotropical existem cerca de 200
espécies descritas, das quais 150 têm distribuição no Brasil (Knysak & Martins,1999),
porém a família Scolopedromorpha é a que concentra os gêneros causadores da maioria
dos acidentes no Brasil.
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O objetivo principal deste estudo foi realizar um inventário das espécies de
artrópodes nocivos ao homem dentro de áreas da Terra Indígena Queimadas, sob
influência da construção da UHE Mauá.

4.6.1.1.2

Materiais e Métodos

A coleta de dados para o diagnóstico da artropodofauna de interesse médicosanitário foi realizada entre os dias 29 de julho a oito de agosto de 2007, em fragmentos
florestais dentro da Terra Indígena Queimadas. Foram aplicados diferentes métodos de
coleta de animais, conforme o tipo de fauna pretendida. Para aracnídeos, lacraias e
percevejos hematófagos foram utilizadas armadilhas de solo, coleta noturna e críptica e
para os mosquitos hematófagos foram utilizadas armadilha luminosa.
As armadilhas de solo (Figura 79) foram colocadas no fragmento florestal próximo ao
rio Bonito (UTM-22J 0502351/7315409) e no fragmento próximo à aldeia (UTM-22J
0504496/7321470). Em cada local, essas foram dispostas em fila, num total de 20
armadilhas distantes cerca de 5 metros entre si. As armadilhas foram feitas com copos
plásticos de 500 ml, enterrados com a abertura rente ao solo, protegidos de chuva e
queda de folhas por um aparato plástico. Foram usados 300 ml de álcool 80% como
conservante em cada copo. As armadilhas ficaram expostas durante cinco dias, sendo
que somente no último dia os animais capturados foram coletados.
A coleta noturna (Nogueira, 2006) foi realizada na trilha de acesso ao rio Bonito e
no fragmento florestal próximo à aldeia. Consistiu na busca e captura de espécimes de
aracnídeos e lacraias de importância médica ativos durante a noite, no período entre as
19:00h e 23:00. Visando o mesmo tipo de fauna, a coleta críptica foi realizada em
diferentes locais dentro da Terra Indígena, contemplando diferentes períodos do dia. Este
método consistiu na busca por animais de hábito críptico, abrigados debaixo de pedras,
troncos em decomposição, tocas no solo e em troncos e ambientes antrópicos (acúmulo
de lixo e entulho). Os animais foram fixados em álcool 80%.
A armadilha luminosa (Figura 80) Lopes (2002) consistiu na montagem de uma
estrutura de tecido branco para onde dípteros foram atraídos pela luz de um lampião a
gás (100 velas), sendo este método aplicado das 19:00 h às 23:00 h, totalizando quatro
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horas de esforço amostral. Os mosquitos foram coletados em tubos letais com acetato de
etila e acondicionados em mantas entomológicas.
A busca por percevejos hematófagos foi realizada aleatoriamente no período
diurno, em possíveis locais de abrigo de tais animais, como frestas em rochas, debaixo de
cascas de árvores, palmeiras, próximos a criações de animais domésticos e em
construções de madeira (Mello, 1982; Guilherme et al., 2001).

Figura 79 - Armadilha de solo.

Figura 80 - Armadilha luminosa.

269
____________________________________________________________________________

4.6.1.1.3

Resultados

Aracnídeos
Foram detectadas apenas três espécies de aracnídeos de interesse médico dentro
da área indígena através dos métodos aplicados, Phoneutria nigriventer (um indivíduo)
(Figura 81), popularmente conhecida como aranha-armadeira, Lycosa sp. (oito indivíduos)
(Figura 82), popularmente conhecida como tarântula ou aranha de jardim e Loxosceles
intermedia (nove indivíduos), conhecida como aranha-marrom. Apesar de não terem sido
encontradas durante esta coleta, outras espécies causadoras de acidente possuem
distribuição para esta região do estado, como a viúva negra, Latrodectus geometricus, o
escorpião amarelo, Tityus costatus (Figura 83) e T. serrulatus e o escorpião marrom, T.
bahiensis (Brasil, 2001).

Lacraias
Apenas uma lacraia (Scolopendridae) (Figura 84) foi encontrada durante a busca
críptica, pertencendo ao gênero Otostigmus. Este gênero é possui ampla distribuição no
território brasileiro, assim como os outros gêneros também esperados para esta
localidade (Cryptops e Scolopendra) (Knysak, 1998).

Mosquitos hematófagos
Família Culicidae - Foi constatada a presença dos gêneros Anopheles e Culex sp.
através da armadilha luminosa no remanescente florestal próximo à aldeia. Diversas
espécies compreendidas nestes gêneros de mosquitos vetores são esperadas para a
bacia do rio Tibagi.

Lopes (2002) catalogou 79 espécies de culicídeos para o baixo

Tibagi, dentro dos gêneros Aedomyia, Aedes, Anopheles, Chagasia, Coquillettidia, Culex,
Haemagogus, Limatus, Mansonia, Psorophora, Sabethes, Hannoniana, Trichoprosonon,
Toxorhynchites, Uranotaenia e Wyeomyia. Para o gênero Anopheles o mosquito A.
triannulatus é um dos mais representativos em coletas com armadilhas luminosas na
região do baixo Tibagi, seguido por A. nuneztovari e A. strodei. No gênero Culex os
mosquitos C. grupo coronator e do subgênero Melanoconion apresentam as maiores
abundâncias em coletas com armadilhas luminosas e com isca humana (Lopes, 2002).
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Família Psycodidae – Foram capturados mosquitos da subfamília Phlebotominae
no remanescente florestal próximo a aldeia através da armadilha luminosa. Esta
subfamília compreende espécies vetoras dentro dos gêneros Brumptomyia e Lutzomyia,
os quais são amplamente distribuídos no continente americano. São catalogadas 14
espécies de Brumptomyia nos estados com floresta atlântica (Aguiar & Medeiros, 2003),
sendo que para a bacia do Rio Tibagi, próximo a Ortigueira, são conhecidas as espécies
B. ortizi, B. nitzulescui e B. troglodites (Galati et al., 2007). Para o gênero Lutzomyia
existem listas de espécies para o oeste do estado do Paraná, evidenciando a prevalência
de L. Intermedia (Consolim et al. 1990) na região do lago de Itaipú. Outros gêneros foram
encontrados em municípios próximos à área de estudo, sendo Nyssomyia whitmani; N.
neivai; Pintomyia fischeri; Migonemyia migonei; Psathyromyia shannoni; Expapillta firmatoi
as espécies mais representativas na região de Kaloré e Jardim Alegre (MEMBRIVE et al.
2004).

Percevejos hematófagos
Durante a busca em locais propícios a infestações não foram encontrados
percevejos hematófagos. Os dados disponibilizados recentemente em periódicos de
saúde pública destacam a presença de três espécies de percevejos hematófagos
(Triatominae) envolvidos no ciclo epidemiológico do mal de chagas. Os percevejos
Triatoma sordida, Panstrongylus megistus e Rhodnius neglectus têm sido encontrados em
residências e áreas rurais dentro do domínio de Floresta Estacional, em municípios da
mesoregião do noroeste paranaense (Guilherme et al., 2001). Em áreas próximas à Terra
Indígena Queimados, o triatomíneo P. megistus foi relatado atacando moradores na
região rural do município de Ortigueira (Araújo et al., 2004)
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Figura 81 - Phoneutria nigriventer

Figura 82 - Lycosa sp.

272
____________________________________________________________________________

Figura 83 - Tityus costatus.

Figura 84 - Lacraia (Scolopendridae)

4.6.1.1.4

Discussão

Apesar da diversificação de métodos de amostragem a abundância de artrópodes
coletados foi baixa. O período em que as coletas foram efetuadas, durante o inverno,
pode ter sido um fator influente para este resultado. O encontro com aranhas e lacraias de
interesse médico aconteceu nos remanescentes florestais melhor conservados, como nas
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proximidades do Rio Bonito e no fragmento próximo à aldeia, exceto para Lycosa sp., que
ocorre em abundância no solo de lavouras e áreas desmatadas.
Segundo os dados do Ministério da Saúde, o coeficiente de incidência dos
acidentes araneídicos situa-se em torno de 1,5 casos por 100.000 habitantes, com
registro de 18 óbitos no período de 1990-1993. A maioria das notificações provém das
regiões Sul e Sudeste (Brasil, 2001). Excluindo-se a região sul do Brasil, a aranhaarmadeira (P. nigriventer) é responsável pela maioria dos acidentes aracnídicos no país
(Brasil, 2001), sendo classificados, em sua maioria como leves ou moderados, com
registros de envenenamento graves para crianças de até sete anos e casos isolados de
óbito. O quadro clínico é caracterizado pela dor intensa e edema no local da picada (Cupo
et al., 2003). Estas aranhas possuem tamanho grande e hábitos noturnos, permanecendo
abrigadas, durante o dia, em tocas na vegetação arbustiva, em fendas em troncos de
árvores, entre as folhas de bananeiras e entulhos. No caso das tarântulas (Lycosa sp.),
sua preferência por construir tocas no solo em locais abertos e solo sem vegetação torna
fácil sua visualização durante a noite, período em que está ativa. A picada, apesar de
freqüente no país, não representa gravidade (Brasil, 2001).
Na região sul do Brasil a maioria dos acidentes aracnídicos tem sido causados pela
aranha-marrom (Loxosceles sp.) (Brasil, 2001), sendo que no Paraná, na década de 90,
foram registrados mais de 20.000 acidentes, entre 1993 e 2000 (Marques-da-Silva &
Fischer, 2005). No Paraná estão presentes quatro das oito espécies de Loxosceles
descritas para o Brasil: L. intermedia, L. laeta, L. gaucho e L. hirsuta. Estas aranhas
habitam interiores de residências humanas e ambientes protegidos, como cavernas e
fendas em grandes rochas. No presente caso foram encontradas em ambientes
antrópicos abandonados. A maior parte dos acidentes ocorre nos meses mais quentes do
ano no estado (Marques-da-Silva et al. 2006). A ação do veneno desencadeia um
processo inflamatório no local da picada, acompanhado de obstrução de pequenos vasos,
edema, hemorragia e necrose focal, podendo, também, ocorrer patogênese da hemólise
intravascular observada nas formas mais graves de envenenamento (Brasil, 2001).
A espécie de aranha L. geometricus (viúva-negra) possui plasticidade na ocupação
de ambientes e por conseqüência possui distribuição cosmopolita, ocorrendo tanto em
ambientes rurais como urbanos (Brazil, 2005). Vive em teias fixadas na vegetação
rasteira, arbustos e barrancos. Os acidentes causados por esta aranha são raros e não
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são descritos casos graves no país. A ação do veneno é neurotóxica, causando dor
imediata, abalos musculares, febre, calafrios e sudorese intensa, vômitos e excitação
psicomotora. Em geral o local da picada não apresenta alterações (Souza, 1998).
O Brasil possui atualmente 80 espécies conhecidas de escorpiões (Candido, 1999).
Os escorpiões de importância médica no país pertencem ao gênero Tityus, que é o mais
rico em espécies, representando cerca de 60% da fauna escorpiônica neotropical. Dados
do Ministério da Saúde indicam a ocorrência de cerca de 8.000 acidentes/ano, sendo que
de 1900 a 1993 foram responsáveis por 143 óbitos no país (Brasil, 2001). Os registros de
casos de escorpionismo no país, publicados pela Fundação Nacional de Saúde (Brasil,
1998), são mais freqüentes nos períodos mais quentes do ano. Não há dados específicos
sobre escorpionismo para o estado do Paraná, porém pode-se inferir que o padrão de
ocorrências seja similar ao restante do país, principalmente por haverem estações no ano
bem definidas na região. Os acidentes escorpiônicos por Tityus sp. apresentam na
maioria das vezes manifestações locais na vítima, caracterizadas por dor intensa no local
da picada e raramente há manifestações sistêmicas, as quais podem variar entre
alteração da pressão arterial, arritmias cardíacas, tremores, agitação psicomotora,
arritmias respiratórias, vômitos e diarréia, nos casos graves, raros, edema pulmonar
agudo (Brasil, 2001).
As lacraias causadoras de acidente devem habitar preferencialmente as áreas com
cobertura florestal remanescente, podendo, contudo adequar-se a ambientes antrópicos.
Algumas espécies são agressivas quando tocadas e há registros de casos de picadas
para todo o território brasileiro. Não há notificações sobre ocorrência de acidentes por
lacraias para a região. Entre as espécies perigosas, espera-se a ocorrência de espécies
do gênero Otostigmus, incriminado como sendo um dos maiores responsáveis por
acidentes, assim como outros gêneros também relatados como perigosos (Cryptops e
Scolopendra) (Knysak et al., 1998).
Segundo a Fundação Nacional de Saúde, cinco espécies de anofelíneos são
consideradas as principais transmissoras da malária no Brasil: A. darlingi, A. aquasalis, A.
albitarsis, A. cruzi e A. bellator. A situação epidemiológica da malária no Paraná está sob
controle segundo o Boletim Epidemiológico n° 25 (Sesa, 2006), com dois casos
notificados e um confirmado para a 21a regional de saúde (Telêmaco Borba), tornando
esta região uma das menos propícias à infecção por Plasmodium. Algumas espécies de
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Anopheles têm como criadouro a água acumulada em plantas em ambiente florestal,
enquanto outras procriam em ambientes alagadiços e com plantas aquáticas (Almirón &
Brewer, 1996). Este dado é especialmente preocupante em áreas sob influência de
reservatórios, uma vez que o aumento da quantidade de macrófitas pode facilitar a
reprodução destes vetores. Da mesma forma, Culex sp. é o vetor primário de filariose
bancroftiana no Brasil. A presença deste mosquito em áreas rurais é comum, além do que
espécies silvestres de Culex podem adaptar-se às modificações decorrentes da ocupação
humana em áreas naturais (Taipe-Lagos, 2003).
No caso da febre amarela, nenhuma ocorrência deste mal foi registrada para a
regional de saúde de Telêmaco Borba em 2006 (Sesa, 2006). Porém, a ocorrência do
mosquito Aedes scapularis em toda bacia do rio Tibagi (Silva & Menezes, 1996; Lopes,
2002) suscita a necessidade de mais estudos sobre a colonização de novos ambientes
por esta espécie, uma vez que este é vetor potencial de várias arboviroses, como
encefalite eqüina venezuelana e febre amarela, que acometem o homem e animais
(Forattini, 1995). Esse mosquito foi constatado como vetor secundário de filariose
bancroftiana por Rachou e colaboradores (1955), no Estado de Santa Catarina, e
incriminado como provável vetor na epidemia de encefalite por vírus Rocio no Vale do
Ribeira, Sudeste do País (Forattini, 1981). A. scapularis possui plasticidade para habitar
ambientes alterados pelo homem, com tendência à endofilia e domiciliação, o que o torna
de grande relevância epidemiológica (Forattini, 1995).
A regional de saúde de Telêmaco Borba obteve registros de cinco casos
confirmados de leishmaniose tegumentar americana (LTA) em 2005, caindo para zero em
2006. A LTA é ocorre em áreas onde há desmatamento e colonização recente, porém já
foi registrada em áreas de colonização antiga (Silveira et al.,1996). No Brasil, foram
notificados no período de 1980 a 2001, 490.606 casos de leishmaniose tegumentar, dos
quais, 10.384 (2,1%) na Região Sul sendo 10.345 (99,6%) somente no Estado do Paraná
(Ministério da Saúde, 2002).
Os mosquitos Nyssomyia whitmani e N. neivai provavelmente estão envolvidas na
epidemiologia da LTA. Massafera e colaboradores (2005) destacam que a importância
epidemiológica de N. whitmani vem crescendo devido a sua alta densidade, sua
antropofilia e naturalmente ser infectada por flagelados como Leishmania. No mesmo
estudo (Massafera et al., 2005) usando armadilha luminosa, encontraram maiores
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abundâncias de N. whitmani entre os meses de março e maio, com freqüências próximas
a zero durante o inverno. Este dado deve ser observado com atenção quando relacionado
ao presente estudo, uma vez que as coletas na Terra Indígena Queimadas, com
armadilhas luminosas, foram realizadas no início do mês de agosto, tornando deficiente a
amostragem de flebotomíneos.
É importante assinalar que os mosquitos das famílias Psycodidae, diferentemente
de Culicidae, depositam seus ovos em ambientes com grande umidade e abundância de
matéria orgânica, como solo úmido, fendas em rochas, ocos em árvores, entre outros.
Porém, ambientes peridomiciliares com umidade acentuada, devido a descarte de água e
fezes de animais de criação, podem funcionar como criatórios para as espécies
antropofílicas (Silveira et al.,1996).
A doença de chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é transmitida
aos seres humanos pela picada dos hemípteros triatomíneos dos gêneros Triatoma,
Rhodnius e Panstrongylus. Estes percevejos hematófagos, no ambiente silvestre, vivem
em colônias próximas a tocas de mamíferos (ratos, tatus e marsupiais) e em palmeiras
(principalmente o gênero Rhodnius), associados a ninhos de pássaros (GurgelGonçalves, 2004, Mello, 1982).
A regional de saúde de Telêmaco Borba obteve registros de um caso confirmado
de doença de chagas apenas em 2005, não sendo divulgado nenhum outro caso desde
então, segundo o Boletim Epidemiológico (Sesa, 2006). No entanto Araújo e
colaboradores (2004) divulgaram o diagnóstico do mal de chagas em três crianças
menores de 14 anos, em um espaço de 2 anos, nas zonas rurais dos municípios
paranaenses de Roncador e Ortigueira. Neste estudo os autores destacam a existência
de moradias humanas propícias à visita de percevejos triatomíneos, neste caso a espécie
Panstrongylus megistus. Para efetivamente evidenciar se há colônias de triatomíneos na
Terra Indígena Queimadas se faz necessário amplificar o esforço na busca destes
percevejos e utilizar armadilhas com isca viva junto às moradias da aldeia, uma vez que,
apesar de serem de alvenaria, há muitas malocas de madeira e palha, servindo como
depósitos ou mesmo moradia, ou associadas à criação de animais.
Em alusão às áreas de influencia do reservatório da UHE Mauá, pode-se supor
situações já observadas em outros projetos energéticos. Ferrete e colaboradores (2004),
considerando a respeito das interferências de represas sobre faunas de vetores, observa
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que a extinção dos locais usados por triatomídeos como abrigo, em ambientes naturais
remanescentes à beira de rios, pode acarretar na expulsão destes insetos para áreas
mais próximas de ocupações humanas.

4.6.1.1.5

Conclusões Gerais

A caracterização faunística dos artrópodes de interesse médico-sanitário da Terra
Indígena de Queimadas, identificou a presença de espécies de aracnídeos e lacraias
importantes no cenário epidemiológico nacional. Da mesma forma, foi identificada a
ocorrência de mosquitos hematófagos incriminados como vetores de diversas doenças
tropicais (Malária, Febre Amarela, Arboviroses, Filariose e Leishimaniose Tegumentar
Americana). Foi constatada, através de dados secundários, a presença de percevejos
hematófagos transmissores do mal de chagas (subfamília Triatominae) nas proximidades
da área de estudo.

4.6.1.2 Diagnóstico Ictiofaunístico
4.6.1.2.1

Introdução

Riachos e pequenos córregos têm sido objetos de amplas pesquisas nos últimos
anos, e estes estudos demonstram que, em função de seu volume reduzido e maior
interface com o meio terrestre, estes ambientes são bastante suscetíveis à degradação
durante o processo de colonização de novas áreas.
As comunidades destes ambientes aquáticos são, em função do regime de chuvas,
submetidas a mudanças drásticas nas condições limnológicas, fato que lhes confere
complexidade no seu estudo e conseqüente conservação. Estas comunidades são
afetadas de modo marcante pelas mudanças decorrentes da expansão e contração do
ambiente aquático durante as variações climáticas (Lowe-McConnell, 1975), sendo que as
espécies que vivem nestes ambientes resistem a grandes mudanças nas condições
ecológicas, com o ambiente variando de riachos correntosos, durante a época de chuva, a
poças isoladas, nas épocas de baixa pluviosidade (Uieda, 1983).
Para os peixes, este regime estacional reflete-se principalmente em mudanças na
alimentação, reprodução e tamanho das populações (Lowe-McConnell, 1967). Estas
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condições levam ao desenvolvimento de uma comunidade peculiar, possivelmente isolada
de outros riachos pelas águas mais volumosas dos trechos inferiores de sua bacia, sendo
o endemismo uma decorrência provável.
O presente trabalho apresenta dados sobre a composição da ictiofauna na área de
influência da Reserva Indígena de Queimadas. A hidrografia da região é representada por
riachos e pequenos afluentes das bacias do rio Tibagi e Ivaí, e os ambientes aquáticos
estudados apresentam diversos cursos de água com as características descritas acima.
O rio Tibagi apresenta uma área de drenagem de 25 mil km2 e uma variação de
762 m de altitude entre sua nascente, no município de Ponta Grossa, e a sua foz no rio
Paranapanema, no reservatório da UHE Capivara. Os trechos superior e médio localizamse no Segundo Planalto Paranaense, e a bacia limita-se ao norte com rio Paranapanema,
a leste com a bacia do rio Ribeira, ao sul com a bacia do rio Iguaçu, a oeste com a bacia
do rio Ivaí (Medri et al., 2002).
O rio Ivaí é um tributário do rio Paraná e sua área de drenagem está dentro do
Estado do Paraná. Seu curso principal apresenta uma extensão de 695 km, dirigindo-se
de sudeste para noroeste e depois de leste para oeste, entre as altitudes de 227 e 1.120
m s.n.m., com um desnível de 893 m.
A ictiofauna das bacias dos rios Tibagi e Ivaí pertence ao sistema chamado de Alto
Paraná (Agostinho & Júlio Jr, 1999), cuja drenagem abrange aproximadamente 900.000
km2 e contêm a bacia hidrográfica do rio Paraná acima de Sete Quedas (agora inundada
pelo Reservatório de Itaipu).
Com uma área aproximada de 2.800.000km2, a bacia do rio Paraná é a segunda
maior bacia de drenagem da América do Sul, e possui comunidades de peixes com
muitas espécies e com inter-relações complexas entre seus membros, como
conseqüência de uma ampla área de drenagem e grande heterogeneidade ambiental
(Lowe-McConnell, 1987).
A ictiofauna desta bacia hidrográfica é composta por pelo menos 600 espécies de
pequeno (<20cm), médio (entre 20 e 40cm) e grande porte (>40cm) (Bonetto, 1986).
Entretanto, este número deve ser considerado subestimado, em função do número
insuficiente de levantamentos e do parco conhecimento da composição taxonômica de
alguns táxons representados. A participação das diferentes ordens reflete a situação
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descrita para os rios neotropicais, sendo que mais de 90% dos peixes pertencem às
ordens Characiformes e Siluriformes (Agostinho et al., 1997).
A distribuição longitudinal da ictiofauna ao longo dos rios que fazem parte da bacia
hidrográfica do Alto Paraná não é uniforme, sendo que algumas espécies são
encontradas apenas em regiões de maior altitude, próximas às cabeceiras desse sistema,
enquanto outras são exclusivas das regiões do curso médio e baixo (Agostinho &
Zalewski, 1996; Agostinho et al., 1997; Agostinho & Júlio-Jr., 2000).
A ictiofauna de drenagens de cabeceiras é formada geralmente por peixes de
pequeno porte, cuja diversidade, provavelmente devido a um maior grau de isolamento
geográfico, é maior que a apresentada por aqueles de maior porte, que ocorrem nas
calhas dos grandes rios e têm no geral distribuição geográfica mais ampla, exibindo
pouca variação de uma localidade para outra (Bohlke et al., 1978).
Baseados no atual conhecimento sobre as espécies, comunidades e ambientes
aquáticos da área estudada, a proposição de soluções definitivas para a sua conservação
ainda é prematura. Todavia, é necessária a adoção de medidas de conservação que
desacelerem o atual estado de modificação ambiental e garantam a identidade da fauna
de peixes.

4.6.1.2.2

Materiais e Métodos

Métodos de captura
Estudos de assembléias de peixes de riachos normalmente envolvem a utilização
de diversos métodos de coleta, por que estes ambientes aquáticos podem apresentar
uma grande diversidade de hábitats (feição das margens, tipo de substrato, velocidade da
água) e de comportamentos de espécies de peixes (sedentários, criptobióticos,
pelágicos).
Para o diagnóstico da ictiofauna, com o objetivo de registrar o maior número de
espécies possível e compreender a distribuição e o funcionamento dos ecossistemas
aquáticos da região, assim como avaliar as pressões que os organismos e os ambientes
poderão estar sofrendo, foram amostrados diversos corpos d’água através dos seguintes
métodos de coleta:
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•

Tarrafas – foram realizados diversos arremessos com tarrafa de

0,5cm de malha e 20m de circunferência (Figura 85).
•

Arrasto – método utilizado para captura de peixes de pequeno e

médio porte através de uma rede de 10 metros de comprimento com malha de
0,5cm. Foi muito útil na captura de espécies criptobióticas.
•

Peneiras – método utilizado para captura de espécies de pequeno

porte, sempre próximo à margem onde foi registrada vegetação ripária e aquática
(Figura 2).
•

Puçás – método eficiente para animais pelágicos, principalmente de

pequeno porte. Também eficiente em áreas de vegetação alagada e pequenos
corpos d’água (Figura 86).
Redes de espera – método utilizado para a captura de peixes no leito dos riachos,
através da utilização de redes de 20 metros de comprimento, com malhas variando entre
1,5 e 3,5 cm entre nós consecutivos. Esses aparelhos de pesca ficaram expostos por
períodos de 24 horas (Figura 87).

Figura 85 - Tarrafa - método de amostragem utilizado para a coleta ictiofauna na área de estudo.
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Figura 86 - Peneira e puçá - métodos de amostragem utilizados para a coleta ictiofauna na área de
estudo.

Figura 87 - Rede de espera - método de amostragem utilizado para a coleta ictiofauna na área de
estudo.

O material coletado foi fixado imediatamente em solução de formol 4%,
acondicionado em galões plásticos e levado para triagem no Laboratório de Ictiologia do
Museu de História Natural Capão da Imbuia – MHNCI (Curitiba/PR).
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Posteriormente, os exemplares foram transferidos para uma solução de álcool 70%
e realizada sua quantificação e correta identificação ao menor nível taxonômico possível
através de literatura especializada, inclusive por consultas on-line nos bancos de dados
ictiofaunísticos do FISHBASE (www.fishbase.org) e dos Projetos PRONEX e NEODAT II
(Fish Collection – www.neodat.org).

Pontos amostrais
Os pontos amostrais foram selecionados nas áreas de drenagem dos rios Formiga
(bacia hidrográfica do rio Tibagi) e Bonito (bacia hidrográfica do rio Ivaí), na área de
influência da Reserva Indígena, de acordo com a representatividade e a distribuição
espacial dos ecossistemas aquáticos identificados (Tabela XXV, Figura 88).
Tendo isso como base, a localização das áreas de amostragem e o método de
coleta de dados em cada ponto foram determinados de forma que um plano factível e
integrado de amostragem pudesse ser realizado, com os objetivos de caracterizar a
ictiofauna da região e fornecer subsídios para a análise da paisagem e a caracterização
dos ambientes aquáticos.
Tabela XXV - Relação dos pontos de amostragem da ictiofauna na área de influência da Reserva
Indígena Queimadas.

Ponto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrição
Córrego sem nome, afluente do
rio Bonito
Pic 1, rio Bonito
Pic 2, riacho sem nome, afluente
do rio Bonito
Riacho afluente do rio Bonito
Pic 3, rio Formiga
Pic 4, Córrego Grota, drenagem
do rio Formiga
Pic 5, represa antiga, Córrego
Grota, drenagem do rio formiga
Pic 6, Lajeado dos Índios, Córrego
Grota, drenagem do rio Formiga,
jusante da área indígena
Pic 7, riacho afluente do rio
Formiga
Pic 8, riacho afluente do rio
Formiga

Bacia Hidrográfica

Datum

Ivaí

22J 0502370 / 7315428

Ivaí

22J 0502377 / 7315414

Ivaí

22J 0501422 / 7314269

Ivaí

22J 0501770 / 7315079

Tibagi

22J 0507270 / 7322172

Tibagi

22J 0501057 / 7322029

Tibagi

22J 0503181 / 7323000

Tibagi

22J 0503299 / 7323141

Tibagi

22J 0504950 / 7321274

Tibagi

22J 0504933 / 7321128
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Ponto
11
12

Descrição
Pic 9, riacho afluente do rio
Formiga
Pic 10, riacho afluente do rio
Formiga

Bacia Hidrográfica

Datum

Tibagi

22J 0505452 / 7320616

Tibagi

22J 0504305 / 7321538

Figura 88 - Ambientes aquáticos amostrados na área de influência da Reserva Indígena
Queimadas durante a fase de campo realizada em julho/agosto de 2007. A descrição dos pontos e a
localização geográfica estão listadas na Tabela XXV.
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4.6.1.2.3

Resultados

Esforço amostral
As estimativas de riqueza em relação ao esforço amostral empregado foram
analisadas através do método da curva do coletor, comparando-se o número de espécies
acumuladas com as capturas progressivas realizadas durante a fase de campo.
Conforme o esperado, os métodos de levantamento utilizados revelaram-se
satisfatórios, já que a curva do coletor apresentou sinais de estabilização (Figura 89).
Uma análise mais detalhada da curva do coletor indica também um aumento no
número de espécies capturadas concomitantemente ao acréscimo de amostragens.
Esses resultados eram esperados, uma vez que a tendência natural de qualquer
levantamento é o aumento gradual no número total de espécies amostradas até um
número próximo da riqueza regional (Odum, 1988; Pianka, 1999).
14

número acumulado de espécies

12

10

8

6

4

2

0
1

2

3

4

5

6

7

8

esforço amostral

Figura 89 - Curva do coletor, calculada com os dados obtidos através das amostragens
consecutivas da ictiofauna na área de estudo durante a fase de campo de julho/agosto de 2007.
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Caracterização da ictiofauna amostrada
Informações levantadas em campo registraram a ocorrência de 13 espécies de
peixes nas drenagens estudadas dos rios Formiga (bacia hidrográfica do rio Tibagi) e
Bonito (bacia hidrográfica do rio Ivaí), distribuídas em quatro ordens e seis famílias (Tabela
XXVI, Figura 90).
As famílias mais abundantes em número de espécies nas coletas realizadas foram
Characidae, com quatro (30,7%) e Loricariidae, com três (23,1%) (Figura 91).
Tabela XXVI - Famílias e espécies de peixes registradas nos riachos amostrados na área de
influência da Reserva Indígena Queimadas.

Família
Characidae

Espécie

Nome vulgar

Astyanax aff. scabripinnis (1)

Lambari

Astyanax aff. scabripinnis (2)

Lambari

Bryconamericus sp.

Lambari

Oligosarcus paranensis

Saicanga

Heptapteridae

Rhamdia quelen

Bagre

Loricariidae

Hypostomus commersoni

Cascudo

Neoplecostomus sp.

Cascudinho

Hysonotus sp.

Cascudinho

Trichomycterus sp. 2

Candiru

Trichomycterus sp. 3

Candiru

Geophagus brasiliensis

Acará

Tilapia rendalli

Tilápia

Phalloceros caudimaculatus

Barrigudinho

Trichomycteridae
Cichlidae
Poeciliidae

286
____________________________________________________________________________

287
____________________________________________________________________________

Figura 90 - Espécies registradas através das amostragens realizadas na área de estudo durante a
fase de campo de julho/agosto de 2007.

Poeciliidae

Trichomycteridae

Heptapteridae

Loricariidae

Cichlidae

Characidae
0

1

2

3

4

5

espécies registradas

Figura 91 - Famílias com seus respectivos números de espécies registrados através das
amostragens realizadas na área de estudo durante a fase de campo de julho/agosto de 2007.

O total de táxons registrado representa 25% da ictiofauna registrada por Castro et
al. (2003) para riachos da bacia do rio Paranapanema e, se considerarmos os estudos
realizados por Agostinho & Júlio Jr. (1999) e Castro & Menezes (1998), que fazem
inferências aos grandes tributários do Alto Paraná como o rio Grande, Paranaíba, Tietê e
Paranapanema, onde foram registradas cerca de 170 espécies, este valor representa
apenas 7,6%. Este menor número de espécies pode estar relacionado à pequena área
amostrada, a qual provavelmente deve apresentar uma menor heterogeneidade de
ambientes, característica esta relacionada diretamente com a riqueza de espécies.
Informações relativas à distribuição, hábitos e habitat das famílias registradas
encontram-se abaixo:
•
comprimidos

Characidae:
ou

apresentam

lateralmente

forma

achatados.

muito

variada,

Dulcícolas,

quase

sempre

apresentam

hábitos

alimentares diversificados (herbívoros, omnívoros e carnívoros), que os permite
explorar uma grande variedade de hábitats. As espécies do gênero Astyanax são
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vulgarmente conhecidas como lambaris na região sul, e servem de forrageiras para
espécies maiores como a traíra Hoplias malabaricus e muitos bagres pimelodídeos
e heptapterídeos, constituindo um elo indispensável na cadeia alimentar.
•

Heptapteridae: esta família de bagres já esteve incluída em

Pimelodidae. Compreende formas diversificadas, basicamente com representantes
de água doce. É uma das maiores famílias de bagres da América do Sul. São
animais carnívoros, bentônicos, e são encontrados em corredeiras e poços
profundos de rios.
•

Loricariidae: os cascudos desta família constituem um dos grupos

mais diversificados de Siluriformes. Possuem uma ampla distribuição em toda
região Neotropical. Possuem o corpo recoberto por placas ósseas em várias séries,
os lábios alargados em forma de ventosa e as maxilas providas de dentículos
adaptados para raspar alimentos do substrato.
•

Trichomycteridae:

Possuem

o

corpo

alongado

e

comprimido

lateralmente. Cabeça com três barbilhões de cada lado, sendo dois na região
lateral da boca e um das narinas anteriores. Possuem espinhos no opérculo e
interopérculo. As nadadeiras dorsal, anal e ventral podem estar ausentes. A
coloração é variada. Distribuem-se por rios de pequeno e grande porte nas
diversas bacias hidrográficas do Brasil. Apresentam atividade predominantemente
noturna.
•

Cichlidae: Espécies comuns em rios e canais, preferindo locais

próximos de águas salobras. Muitos representantes têm desova parcelada, sendo
que os ovos são depositados em pequenos círculos construídos com a boca, em
lugares de águas calmas, com fundo de cascalho ou areia. Apresentam cuidado
parental com a prole. São bentófagos.
•

Poeciliidae: as espécies desta família são pequenas e apresentam

adaptações pouco usuais dentre os teleósteos, sendo a viviparidade a principal
delas, o que envolve modificações morfológicas e fisiológicas em machos e
fêmeas.
As capturas totais realizadas nos pontos de amostragem na drenagem do rio Bonito
(bacia hidrográfica do rio Ivaí) perfizeram 10 espécies de peixes. Nas amostragens
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realizadas nos riachos da drenagem do rio Formiga (bacia hidrográfica do rio Tibagi),
foram registradas 6 espécies (Tabela III).
Os maiores valores em número e biomassa (peso) foram obtidos para a saicanga
Oligosarcus paranensis, com 68 exemplares e 1.136g. Esta espécie, junto com o candiru
Trichomycterus sp. 3 e o acará Geophagus brasiliensis, foram as únicas amostradas nas
duas bacias hidrográficas.
Para a área de drenagem do rio Bonito, as maiores capturas ocorreram com os
lambaris Astyanax aff. scabripinnis (2) e Bryconamericus sp., a saicanga Oligosarcus
paranensis e o candiru Trichomycterus sp. 3. Já para a área de drenagem do rio Formiga,
a espécie mais representativa nas amostragens foi a saicanga Oligosarcus paranensis
(Tabela XXVII).
Tabela XXVII - Espécies e respectivos números de exemplares capturados durante as
amostragens realizadas nos riachos na área de influência da Reserva Indígena Queimadas, em
julho/agosto de 2007.

Espécies

Pontos amostrais
1

2

3

4

5

Astyanax aff. scabripinnis (1)

6
4

Astyanax aff. scabripinnis (2)
1

Oligosarcus paranensis

12

32

1
2

4

Hypostomus commersoni
Neoplecostomus sp.

3

Hysonotus sp.

8

Trichomycterus sp. 2

1

1
13

1
5

3

2

3

Tilapia rendalli
Phalloceros caudimaculatus

2

22

Rhamdia quelen

Geophagus brasiliensis

10

20

Bryconamericus sp.

Trichomycterus sp. 3

8

2
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23

A Tabela XXVIII apresenta as estimativas de diversidade para os pontos amostrados
nas áreas de drenagem do rio Bonito (bacia hidrográfica do rio Ivaí) e Formiga (bacia
hidrográfica do rio Tibagi). A diversidade foi estimada através do índice de Shannon e a
uniformidade pelo índice de Pielou.
Tabela XXVIII - Estimativas de diversidade pelo índice de Shannon (H’) e de uniformidade pelo
índice de Pielou (e).

Estimativas

Rio Bonito – Ivaí

Rio Formiga – Tibagi

10

6

Diversidade – H’

1,834

1,317

Uniformidade – e

0,796

0,731

Riqueza (espécies)

Assim como o observado para a dominância e distribuição da abundância nos
pontos amostrais, a diversidade da ictiofauna entre as áreas de drenagem das duas
bacias hidrográficas demonstraram diferenças entre si. Os maiores valores de diversidade
foram observados para o conjunto de pontos amostrados na área de drenagem do rio
Bonito.
Esta diferença observada entre os pontos amostrados pode estar relacionada a
diversos fatores, como (i) a seletividade amostral, (ii) a menor disponibilidade de
ambientes e nichos nos riachos e pequenos corpos d’água amostrados na área de
drenagem do rio Formiga, ou (iii) a melhor qualidade que os ambientes aquáticos da
drenagem no rio Bonito apresentam, associados à presença de uma mata ciliar
preservada.
De fato, a vegetação marginal pode proporcionar uma ampla gama de
microambientes, pois além de evitar a erosão dos solos, a queda de galhos e troncos
dentro de um riacho pode provocar inúmeros pequenos represamentos, e estes
ambientes criam condições favoráveis para abrigar diferentes espécies.

4.6.1.2.4

Discussão

As amostragens realizadas revelaram a ocorrência de pelo menos 13 espécies de
peixes na área de influência da Reserva Indígena de Queimadas. O predomínio de
Siluriformes e Characiformes corroborou resultados encontrados por outros autores
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(Lowe-McConnell, 1975; Agostinho & Júlio Jr, 1999), indicando que estas são as ordens
de maior representatividade na ictiofauna de sistemas fluviais sul-americanos.
A ictiofauna registrada foi formada basicamente por peixes de pequeno porte, cuja
diversidade, provavelmente devido a um maior grau de isolamento geográfico, é maior
que a apresentada por aqueles de maior porte, que ocorrem nas calhas dos grandes rios
e têm no geral distribuição geográfica mais ampla, exibindo pouca variação de uma
localidade para outra (Bohlke et al., 1978).
Embora o termo “ictiofauna de riachos” não possa definir uma unidade natural, a
predominância de alguns padrões, como o pequeno porte de seus componentes (Castro,
1999) e as adaptações às mudanças estacionais (Lowe-McConnell, 1975), permite a
caracterização desse ecossistema particular, o qual apresenta uma série de
características fisiográficas e hidrológicas que influenciam diretamente os ciclos de vida
das espécies que aí vivem.
Espécies de peixes de pequeno porte correspondem a pelo menos 50% do total de
espécies de peixes de água doce descritas para a América do Sul e mostram um grau
elevado de endemismo geográfico. O estudo da sistemática, evolução e biologia geral das
espécies de peixes de pequeno porte ainda é um dos maiores desafios da ictiologia sulamericana (Castro & Menezes, 1998; Castro, 1999).
Estas espécies são fortemente dependentes do material orgânico alóctone
importado da vegetação marginal para sobreviver (Lowe-McConnell, 1999; Menezes et
al., 1990; Araújo Lima et al., 1995), estando grandemente ameaçadas por perturbações
no ambiente, tais como desmatamentos e degradação da qualidade da água.
Outro fato importante de ser destacado é que, muito embora semelhanças entre as
ictiocenoses das duas bacias hidrográficas amostradas (rio Formiga – Tibagi; rio Bonito –
Ivaí) tenham ocorrido, a distribuição da ictiofauna ao longo das áreas de drenagem
amostradas não foi uniforme. Como era esperado, em função do isolamento geográfico
entre estas bacias, algumas espécies foram encontradas somente nos riachos da bacia
do rio Bonito (Astyanax aff. scabripinnis 2, Bryconamericus sp., Hypostomus commersoni,
Hysonotus, Trichomycterus sp. 2 e Phalloceros caudimaculatus), enquanto outras foram
exclusivas das áreas amostradas no rio Formiga (Astyanax aff. scabripinnis 1, Rhamdia
quelen, Neoplecostomus sp. e Tilapia rendalli).
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Apesar desta constatação, como a ictiofauna das bacias dos rios Tibagi e Ivaí
pertence ao sistema chamado de Alto Paraná, a ictiofauna foi dividida em três categorias
de espécies, de acordo com a distribuição original do grupos amostrados (Figura 92):
•

autóctones: espécies endêmicas da bacia do Alto Paraná;

•

alóctones: espécies de ocorrência em outras bacias hidrográficas,

além da bacia do rio Paraná;
•

exóticas: espécies provenientes de outros continentes.

Exóticas
8%

Alóctones
31%

Autóctones
61%

Figura 92 - Proporções entre as categorias de espécies de peixes registradas na área de estudo
durante a fase de campo de julho/agosto de 2007.

A ictiofauna estudada apresenta o padrão generalizado da ictiofauna da bacia do
Alto Paraná, sendo que cerca de 60% das espécies registradas são exclusivas deste
sistema (Alto Paraná), e essa participação demonstra a importância dos processos
regionais na determinação da composição e estrutura das ictiocenoses.
Muito embora nenhuma espécie rara ou ameaçada de peixe tenha sido registrada,
as características da ictiofauna deste tipo de ambiente merecem atenção especial no que
concerne sua conservação.
A ictiofauna da região possui um forte componente de espécies torrentícolas,
adaptadas à vida em cabeceiras de cursos de água com regimes de alta pluviosidade
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esporádica. Como a maioria dos peixes encontrados são típicos de regiões de cabeceiras,
naturalmente isoladas, o potencial de variação é alto, e como estas áreas são
possuidoras de águas normalmente frias e oxigenadas, estas espécies são geralmente
exigentes neste item, bem como de uma vegetação ciliar preservada.
Espécies como estas são estreitamente associadas à presença de matas ciliares, e
este fato vem fundamentar a importância das florestas como refúgios e dispersores de
espécies, exercendo importante papel na manutenção da biodiversidade, bem como no
fomento das relações entre os níveis tróficos (Amaral & Petrere Jr., 1996).

4.6.1.3 Diagnóstico da Anurofauna
4.6.1.3.1

Introdução

Atualmente vários trabalhos têm reportado declínios nas populações de anfíbios
(Lips et al., 2005). Apesar de haver variação entre regiões e entre espécies, existem
registros de declínios no Canadá, América do Sul e do Norte, Europa e Austrália (Pough
et al., 2001) e, recentemente, no Brasil (Eterovick et al., 2005). Não há nenhuma
evidência para uma única causa global, mas os declínios ocorrem em função de vários
fatores, como destruição de hábitat, introdução de espécies exóticas, poluição por
pesticidas, agentes patogênicos e chuva ácida (Wilson, 1998). Todos estes fatores podem
atuar sinergicamente com os efeitos globais tais como: aquecimento da temperatura
global, aumento da exposição a raios ultravioleta e mudanças nos padrões das estações
seca e úmida (Pounds et al., 1999). Apesar dos casos de declínios ocorrerem em
diferentes regiões, tem-se verificado uma alta freqüência em populações de regiões
montanhosas, nas quais esse parece não estar associado com a destruição do habitat,
mas sim com alterações das condições climáticas (Crump et al., 1992; Pounds et al.,
1999). Nestas regiões, as espécies parecem ser mais vulneráveis a ação de agentes
patogênicos e de predadores, devido ao stress sofrido pelas alterações das condições
climáticas ou exposição aos raios ultravioleta-B (Sherman & Morton, 1993; Kiesecker et
al., 2001).
A construção de usinas hidrelétricas está entre as principais causas de declínio e
extinções de espécies de anfíbios para os estados do Rio Grande do Sul e Paraná
(Garcia & Vinciprova, 2003; Segalla & Langone, 2004). No Paraná 50% das espécies são
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consideradas como criticamente ameaçadas pela construção de barragens. Os impactos
ambientais variam de acordo com as características do ambiente, bacia hidrográfica e
formação vegetacional. Os principais problemas oriundos da construção de barragens
podem ser englobados em duas categorias: alteração do curso dos rios (ambiente lótico
para lêntico) e supressão da vegetação de entorno.
Diversos trabalhos realizados nas últimas décadas revelaram que a região
neotropical abriga a mais rica fauna de anfíbios anuros do mundo (Duellman, 1978 e
1990; Heyer et al., 1990). Atualmente são registradas para o Brasil 776 espécies de
anfíbios anuros (Sbh, 2007), das quais 34% são endêmicas da Floresta Atlântica (Rana,
2006), sendo esse o bioma com a maior diversidade e taxa de endemismo (Duellman,
1999). Atualmente, a Floresta Atlântica está ameaçada por grandes concentrações
urbanas, pólos industriais e suas conseqüências (Embrapa, 1996), resultando num
cenário lastimável de devastação, que reduziu a menos de 5% sua área original
(Fundação SOS Mata Atlântica/INPE, 1998). Por estes motivos, esse ecossistema é
considerado um dos 25 hotspots, regiões mais ricas em biodiversidade do planeta e, ao
mesmo tempo, mais ameaçadas (Wilson, 1988; Myers et al., 2000).
Devido a esses fatos, a avaliação dos termos para instalação de grandes
empreendimentos deve ser bastante criteriosa. Ademais, é importante a realização de
medidas que minimizem e/ou atenuem os impactos sobre a fauna de anfíbios ainda
residentes nas áreas de grandes empreendimentos, principalmente daquelas espécies
mais sensíveis, as quais geralmente estão associadas a ambientes florestais.
O presente relatório tem como objetivo diagnosticar a anurofauna existente na
Terra Indígena de Queimadas, município de Ortigueira, Paraná e determinar os principais
impactos atuantes sobre a anurofauna local.

4.6.1.3.2

Materiais e métodos

Histórico do conhecimento
Para o sul do Brasil, em particular para o Estado do Paraná, a anurofauna é pouco
conhecida, o que faz ainda freqüente a ocorrência de novos registros (Bernarde, 1998 e
1999; Lingnau, 2000; Machado & Conte, 2001; Machado & Haddad, 2001; Conte et al.,
2005) ou mesmo a descoberta de novas espécies (Langone & Segalla, 1996; Pombal Jr.
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et al., 1998; Castanho & Haddad, 2000; Ribeiro et al. 2005; Ribeiro et al. 2006). Por outro
lado, há uma carência de informações biológicas para as comunidades, sejam estas em
quais níveis forem, na maioria das regiões paranaenses (Machado et al., 1999), uma
realidade que dificulta a tomada de decisões quanto à conservação das espécies e de
seus hábitats.

Histórico do conhecimento regional
Poucos trabalhos foram desenvolvidos com anuros na região a ser afetada pela
UHE Mauá. O estudo de Machado & Haddad (2001), relata um novo registro de
ocorrência para o estado de uma espécie de anfíbio (Dendropsophus anceps: Hylidae),
sendo esta encontrada em um único sítio reprodutivo, dentro dos muitos analisados na
região e o trabalho de Bernarde & Machado (2000) onde uma das localidades estudadas
encontra-se na região de influência do projeto da UHE Mauá. Mais recentemente dois
trabalhos abrangendo a região foram publicados: “Anfíbios Anuros da Bacia do Rio Tibagi”
(Machado & Bernarde, 2002) e “A Biodiversidade da Fazenda Monte Alegre da Klabin
S.A. – No estado do Paraná” (Rocha et al., 2003).
Destaca-se também na região de influência da UHE Mauá, a tese de doutoramento
"Ecologia de assembléias de anfíbios anuros no município de Telêmaco Borba, Paraná,
sul do Brasil" (MACHADO, 2004), onde é relatada a importância do Parque Ecológico da
Klabin na conservação de algumas espécies de anfíbios florestais, na região de Telêmaco
Borba. Ainda, o autor refere-se às espécies de caráter estenóico encontradas na região e
comenta sobre a importância das áreas florestais para a manutenção das mesmas.
Além das publicações científicas, o trabalho inventário desenvolvido durante a
elaboração do EIA-Rima da UHE Mauá contribuí de modo significativo para o
conhecimento da fauna de anfíbios nesta bacia.

Métodos de estudo desenvolvidos
Esforço e Área Amostral
O período amostral foi de 30 de julho 03 de agosto de 2007, tendo um esforço de
aproximadamente 40 horas. A seguir são apresentados os pontos visitados durante as
atividades de campo (Tabela XXIX), a fim de realizar uma análise do estado de conservação
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dos ambientes situados na Terra Indígena de Queimadas, assim como exemplificar
algumas das áreas de amostragem da anurofauna local.
Tabela XXIX - Descrição dos ambientes amostrados pelos diferentes métodos, com as
coordenadas em UTM, utilizadas na Terra Indígena de Queimadas, onde: PTA = poça temporária em área
aberta; TAB = taboal em área aberta; CIF = córrego no interior de floresta, RMA = remanescente de mata
de araucária; MMA = mata em médio e avançado estádio de regeneração, com presença de córrego(s);
AEM = açudes em borda de mata; AEA = açude em área aberta; AEI = área extremamente
descaracterizada, ACA = área de campo, TBM = taboal em borda de mata.
CARACTERIZAÇÃO

COORDENADAS EM UTM – 22J

1- POÇA TEMPORÁRIA 01

PTA – FIG. 01

0500404/7318190

2- TABOAL 01

TAB – FIG. 02

0500639/7318066

3 - CÓRREGO 01

CIF – FIG. 03

0502320/7315385

4 - RIO BONITO

CIF – FIG. 04

0502351/7315409

5 - CÓRREGO 02

CIF – FIG. 05

0501771/7315099

RMA – FIG. 05

0504496/7321470

7 - CÓRREGO 03

CIF – FIG. 06

0504276/7321499

8 - AÇUDE 01

AEM – FIG 07

0503168/7322987

9 - AÇUDE 02

AEM – FIG 08

0504906/7321243

10 – AÇUDE 03

AEA – FIG 09

0523466/7331756

11 - CÓRREGO 03

CIF – FIG. 10

0504890/7321072

12 - ÁREA DE PLANTIO

AEI – FIG. 11

0505527/7318534

13 - ÁREA DE CAMPO

ACA – FIG. 12

0503825/7319801

LOCALIDADE

6 - REMANESCENTE FLORESTAL

Figura 93 – Poça temporária 01.
Figura 94 – Taboal 01.
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Figura 95 – Córrego 01.
Figura 96 – Rio Bonito.

Figura 97 – Córrego 02.
Figura 98 – Remanescente florestal

Figura 99 - Açude 01.
Figura 100 - Açude02.
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Figura 101 - Açude 03.
Figura 102 - Área de plantio

Figura 103 – Área de Campo
Figura 104 – Córrego 03.

O diagnóstico atinente à composição da fauna de anfíbios da terra Indígena de
Queimadas foi obtido a partir de levantamentos bibliográficos e atividades preliminares e
prescritivas de reconhecimento dos vários ambientes existentes ao longo dos limites da
reserva. Foram utilizados três métodos para a obtenção de informações acerca da
anurofauna local:
(1) Busca ativa (Vanzolini et al. 1980), que consistiu na procura dos anfíbios
embaixo de troncos e pedras, no interior de bromélias e demais refúgios no interior de
floresta.
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Amostragem em sítio de reprodução ("survey at breeding site" sensu Scott Jr. &
Woodward, 1994), este método consiste na observação das espécies para obtenção de
dados sobre a riqueza, distribuição no ambiente e padrões de atividade (e.g. vocalização).
Foram realizadas visitas noturnas e diurnas em diferentes locais utilizados pelos anuros
como sítios de vocalização.
(2) Amostragem de girinos, realizada com puçá de tela de arame com malha de 2
mm2 e cabo longo, passado por diferentes corpos d’água, desde as margens até a parte
central.
Esses métodos têm como objetivo ampliar o inventário das espécies, assim como
obter informações sobre riqueza, distribuição das espécies nas diferentes unidades de
paisagem, padrões de atividade e outros aspectos da ecologia da anurofauna da região.

4.6.1.3.3

Resultados

Durante as fases de campo apenas 14 espécies foram registradas (Tabela XXX,
Figura 105 a Figura 113). Além destas, empregando o conhecimento prévio das espécies de
anfíbios que ocorrem na formação vegetacional encontrada na região de entorno, do
conhecimento da corologia de algumas espécies e por dados secundários, são estimadas
41 espécies de anfíbios passíveis de ocorrência ao longo da terra Indígena de Queimadas
(Tabela XXX). Todas pertencentes à ordem Anura, que compreendem sapos, rãs e
pererecas. Representantes da ordem Gymnophiona (cecílias ou cobra de duas cabeças)
não foram citados devido a inexistência de registros para a região, refletindo a
necessidade de estudos sobre este grupo, uma vez que é esperada a sua ocorrência; Já
a ordem Caudata só possui ocorrência para Amazônia com uma única espécie.
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Tabela XXX - Sumário do hábitat, ambiente e substrato utilizado durante atividade de vocalização
pelos anuros estimados e/ou registrados na Terra Indígena de Queimadas. F= hábitat florestado, A=
hábitat de área aberta, FSH= floresta sem água acumulada, RRF= riacho rochoso dentro da floresta, BFL=
brejo em floresta, BAA brejo em área aberta, PCF= poça permanente com borda florestada, PSF= poça
permanente sem borda florestada; gr= gramíneas, ty= Typha sp., ab= arbustos, av= árvores, ld= lâmina
d’água, fo= folhiço e rg= rochas e galhos. Ordenamento taxonômico segue os trabalhos de: FAIVOVICH et al.
(2005), Frost et al. (2006) e Grant et al. (2006). * = presença da espécies confirmada para reserva.

Família/Espécies
Brachycephalidae
Eleutherodactylus binotatus
Eleutherodactylus guentheri
Bufonidae
*Chaunus abei
*Chaunus ictericus
Centrolenidae
Hyalinobatrachium uranoscopum
Cycloramphidae
Odontophrynus americanus
*Proceratophrys avelinoi
Hylidae
Aplastodiscus albosignatus
Aplastodiscus perviridis
Bokermannohyla circumdata
Dendropsophus anceps
Dendropsophus microps
*Dendropsophus minutus
Dendropsophus nanus
Dendropsophus sanborni
Hypsiboas albopunctatus
Hypsiboas faber
*Hypsiboas prasinus
*Hypsiboas sp. (gr. pulchellus)
Phasmahyla sp.
Phyllomedusa tetraploidea
*Scinax berthae
*Scinax cf. catharinae
Scinax aff. fuscomarginatus
*Scinax fuscovarius
*Scinax perereca
Scinax rizibilis

Habitats

Substratos

F, FSH
F, FSH

fo, ab e av
ab, fo e av

A, F, PCF e PSF
A, PSF

ld, gr e ab
gr e ld

F, RRF

ab e av

A, F, BAA e BFL
F e BFL

ld
ld

F, FSH e BFL
F, BFL
F, RRF, BFL e PCF
A, PSF
A, F, RRF, PCF e PSF
A, F, PCF e PSF
A e PSF
A, F, PCF e PSF
A, F, PCF e PSF
A, F, PCF e PSF
A, F, PCF e PSF
F e RRF
F e RRF
A, F, PCF e PSF
A, F, PCF e PSF
F, RRF
A, BAA e PSF
A, PSC
A, F, PCF e PSF
A, F, PCF e PSF

av
ab e av
ab e av
ty
ab
gr, ty e ab
ty, gr e ab
gr e ab
gr, ty e ab
gr, ty, ar, av e ld
gr, ty e ab
ab
ab
gr, ab, av e ty
ab
ab
gr
ab, av e ro
ab, av e ro
ab
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Família/Espécies
Scinax squalirostris
Scinax sp. (clado ruber)
Sphaenorhynchus surdus
Trachycephalus imitatrix
Hylodidae
*Crossodactylus sp.
Leiuperidae
*Physalaemus cuvieri
*Physalaemus gracilis
Leptodactylidae
Leptodactylus aff. gracilis
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus mystacinus
Leptodactylus notoaktites
*Leptodactylus ocellatus
Microhylidae
Elachistocleis bicolor
Ranidae
Lithobates catesbeianus

Habitats

Substratos

A
A
A, PSF
A, PCF e PSF

gr e ab
gr e ab
gr, ld e ty
ty

F, RRF

rg,ld

A, F, PCF e PSF
A e PSF

ld
ld

A
A, BAA
A, F, FSH, BAA e BFL
A, BAA
A, F, PCF e PSF

ld
ld
fo e ld
ld
ld

A e PSF

ld

A, BAA e PSF

ld e fo

Figura 105 – Chaunus abei
Figura 106 – Chaunus ictericus
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Figura 107 – Proceratophrys avelinoi
Figura 108 – Dendropsophus minutus

Figura 109 – Hypsiboas prasinus
Figura 110 – H. sp. (gr. Pulchellus)

Figura 111 – Scinax cf. catharinae
Figura 112 – Scinax fuscovarius
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Figura 113 – Scinax perereca

O número de espécies estimadas (n = 41) representa 34% (n = 120) daquelas
esperadas para o estado do Paraná (Segalla & Langone, 2004). A presença de hábitats,
tanto de área aberta quanto de interior de remanescentes florestais, fornece recursos
variados (e.g. sítios de vocalização e ovoposição, com graus diferentes de umidade e
temperatura) que permitem uma exploração diferenciada por um grande número de
espécies de anuros. A expressiva riqueza de espécies comprova a importância da Bacia
do rio Tibagi para a conservação da biodiversidade regional. Segundo o Ministério do
Meio Ambiente (2002) toda a bacia do Tibagi está entre uma das áreas prioritárias para
conservação dentro da categoria alta e o médio Tibagi na categoria extremamente alta.
Salienta-se, porém, que o resultado obtido não pode ser encarado como definitivo.
Possivelmente um aumento no esforço temporal e espacial acarretará em um incremento
na lista.
Na Tabela XXX, verifica-se uma baixa representatividade de espécies registradas
na terra Indígena de Queimadas. Este resultado pode ser justificado principalmente,
devido a sazonalidade das espécies. Em anfíbios, os ciclos reprodutivos estão sujeitos a
controle hormonal, o qual, responde a variáveis ambientais e produz certos padrões
(Duellman & Trueb, 1986). Em regiões tropicais com clima sazonal, principalmente em
relação à chuva, um maior número de espécies se reproduz na estação chuvosa (Jim,
1980; Rossa-Feres & Jim, 1994).
Estudos demonstram que as espécies, de acordo com tolerâncias específicas (e.g.
temperatura e precipitação), iniciam seu período de vocalização em épocas diferentes,
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promovendo uma partilha temporal. A análise de segregação temporal entre as espécies
não revela um padrão consistente. Alguns trabalhos (e.g. Goin & Goin, 1953; Gascon,
1991) verificaram mudanças na comunidade ao longo de seus estudos conforme as
condições climáticas mudaram. Estes dados mostram a importância e a necessidade de
estudos com incursões sazonais, buscando respostas para mostrar a flexibilidade das
espécies em relação a variação anual nos padrões de chuva. Ademais, é importante
ressaltar que muitas espécies possuem reprodução explosiva, ou seja, são ativas durante
um curto período de tempo, geralmente ocorrendo durante as primeiras chuvas da
estação chuvosa (para região, meados de setembro).
As espécies com provável ocorrência para a região da Terra Indígena de
Queimadas apresentadas na Tabela XXX, certamente não estarão distribuídas ao longo
de toda a área da reserva, podendo ocorrer substituições e até mesmo a ausência de
algumas delas em alguns pontos específicos. Isso acontece devido à grande diversidade
β (beta) apresentada por este grupo animal, bem como a grande heterogeneidade de
ambientes dentro da reserva. Deste modo, o conhecimento dos ambientes utilizados
pelas diferentes espécies é uma importante ferramenta para conservação da anurofauna.
A variedade de ambientes, apresentados pelas espécies com provável ocorrência
na região de estudos (Tabela XXX), demonstra o grau de complexidade ambiental que é
necessário para a manutenção das mesmas, tornando notória a importância da
preservação de diferentes ambientes para satisfazer os requisitos necessários para a
manutenção de todas as espécies.
A maioria das espécies, cuja ocorrência é esperada ou confirmada para a Terra
Indígena de Queimadas pode ser considerada com grande tolerância ecológica, pois
originalmente habitavam áreas abertas naturais, as quais são beneficiadas pelas
alterações da cobertura vegetal sendo substituída por áreas abertas e outras atividades
antrópicas acumulativas de água (formação de açudes, lagoas artificiais, etc.) podendo
ser caracterizadas como espécies oportunistas, por exemplo, Chaunus ictericus e
Dendropsophus minutus. Deste modo, a preservação de qualidades ambientais mínimas
são suficientes para a preservação destas espécies.
Um aspecto mais preocupante está relacionado a algumas espécies com
ocorrência restrita aos ambientes de interior da floresta. São espécies mais exigentes que
necessitam da formação florestal, pois são altamente adaptadas ao micro-clima do interior
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das matas. Deste modo, alterações da formação vegetacional original dos seus habitats
podem provocar um declínio nas suas populações devido a exigência requerida por seus
modos reprodutivos especializados e adaptados a microambientes de florestas. Entre
estas espécies podemos citar Eleutherodactylus spp., Crossodactylus sp. e Scinax cf.
catharinae. Considerando as modificações que os ambientes da Terra Indígena de
Queimadas vêm sofrendo continuamente pela remoção da vegetação original, estas
espécies sofrem ameaça de extinção local. Como as causas do desaparecimento em
tempos recentes de espécies de anfíbios em várias regiões do planeta não são bem
esclarecidas, não se pode assegurar que métodos de proteção poderão garantir a
continuidade da existência dessas na Terra Indígena de Queimadas. Contudo, parece
óbvio que a preservação de seus ambientes seja de significativa importância para tal
objetivo.

4.6.1.4 Diagnóstico da Herpetofauna
4.6.1.4.1

Introdução

Segundo Mittermeier et al. (1992), a maior riqueza do Brasil é a sua natureza
biológica, representada por sua expressiva biodiversidade. As florestas tropicais são os
ecossistemas terrestres responsáveis pela maior parte da biodiversidade do planeta
(Turner & Corlett, 1996). Entretanto, encontram-se sob forte pressão antrópica, em
intensa e acelerada destruição e fragmentação de habitats (May et al., 1995; Pimm et al.,
1995; Fahrig, 1997).
Dentre as florestas tropicais com severa degradação, a Floresta Atlântica é uma
das mais afetadas (Fonseca, 1985; Dean, 1996; MMA, 2002). Na lista dos 25 hotspots de
diversidade mais importantes, e entre os 10 mais ameaçados do planeta (Myers et al.,
2000), esta floresta encontra-se bastante descaracterizada e fragmentada (Fonseca,
1985; Turner & Corlett, 1996).
A Floresta Atlântica cobria uma área superior a um milhão de quilômetros
quadrados ao longo de quase toda a costa leste do Brasil, estendendo-se por dezenas de
quilômetros pelo interior das regiões Sul e Sudeste (Lino, 1992; SMA, 1996). Atualmente
é uma das florestas tropicais mais ameaçadas e após cinco séculos de colonização conta
com menos de 5% de sua cobertura original (Mittermeier et al., 1982).
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No Estado do Paraná, os remanescentes florestais da Mata Atlântica do interior
representam apenas pouco mais de 2% (SOS Mata Atlântica, 2002). Esta formação,
caracterizada como Floresta Estacional Semidecidual do interior paranaense, insere-se no
contexto do domínio tropical atlântico e em conjunto com a Floresta Atlântica é uma das
mais desmatadas e fragmentadas devido às culturas agrícolas e pastagens (Maack,
1963). Embora a Floresta Estacional Semidecidual seja de grande importância devido ao
seu acelerado quadro de destruição (MMA, 2005), o conhecimento sobre a sua
biodiversidade ainda é precário. Segundo um estudo de avaliação e identificação de áreas
e ações prioritárias para a biodiversidade brasileira, esta floresta é considerada como
“área de provável importância biológica, mas insuficientemente conhecida” (MMA, 2002).
Além da Floresta Estacional Semidecidual, a Mata Atlântica compreende também a
Floresta com Araucária e ecossistemas a ela associados, cujo clima temperado úmido
exerce extrema influência sobre a vida dos organismos, poucos são os estudos sobre
suas composições faunísticas (Morato, 1995). Sabe-se que comunidades de répteis de
clima temperado, na região neotropical, não têm sido estudadas provavelmente em
função da pequena diversidade e densidade que lhes são características (Di-Bernardo,
1998). As formações campestres (Campos Gerais) do Paraná também vêm sendo
descaracterizadas e atualmente expandidas artificialmente pela ação do fogo e criação de
gado.
A antropização progressiva dos ecossistemas naturais do planeta, em particular
das florestas tropicais, tem gerado grande demanda de estudos que possam subsidiar
estratégias de conservação. A importância do estudo e quantificação da diversidade
biológica é amplamente reconhecida (Lovejoy, 1995) e está entre os objetivos básicos da
Estratégia Global para a Biodiversidade (Wilson, 1992).
Diferentes grupos zoológicos têm sido objeto de estudos sobre fragmentação e
descaracterização de hábitats. No entanto, informações disponíveis na literatura são
ainda escassas, principalmente para os répteis (MacGarigal & Cushman, 2002).
Devido à baixa mobilidade, requerimentos fisiológicos e especificidade de hábitat,
os répteis podem ser considerados modelos ideais para estudos sobre os efeitos da
fragmentação (Shine & Bonnet, 2000; Silvano et al., 2003). Contudo, pesquisas
relacionadas à conservação dessa fauna, são praticamente inexistentes (Webb & Shine,
1997; França & Araújo, 2006).
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O presente trabalho visa ao conhecimento da composição faunística dos répteis da
Reserva Indígena Queimadas, Município de Ortigueira, Paraná. Obtido a partir de uma
fase de campo e de dados secundários. O motivo de tal estudo diz respeito à instalação
da Usina Hidrelétrica Mauá e seus possíveis impactos sobre a comunidade indígena da
região.

4.6.1.4.2

Histórico do Conhecimento

A fauna de répteis da Região Neotropical possui uma elevada riqueza de espécies
e as inter-relações entre essas espécies sugerem uma grande complexidade de relações
ecológicas (Duellman, 1978; Henderson et al., 1979; Vitt, 1987). O Brasil tem a flora e a
fauna mais ricas de toda a América Central e do Sul, mas a maioria das informações
sobre os répteis ainda é preliminar (Rodrigues, 2005). O Brasil está entre os países com
maior diversidade de répteis do planeta, com 641 espécies conhecidas (SBH, 2007).
Porém, em termos de conhecimento da biodiversidade, o Brasil encontra-se na fase
exploratória e nenhum grupo deve ser considerado como tendo pouca importância
biológica sem exaustivos inventários e pesquisas de campo (Rodrigues, 2005).
A grande maioria dos trabalhos que abordam a composição faunística e aspectos
de história natural das comunidades de répteis, no Brasil, estão centrados na Amazônia
(Vanzolini, 1972; 1986; Cunha & Nascimento, 1978; Zimmerman & Rodrigues, 1990;
Martins, 1991; Ávilla-Pires, 1995) e Mata Atlântica, contudo, os trabalhos estão centrados
na Floresta Ombrófila Densa (Vanzolini, 1988; Rodrigues, 1990; Sazima & Haddad, 1992;
Sazima, 1994; Sazima & Manzani, 1995; Marques, 1998; Marques et al., 2001; Marques &
Sazima,

2004;

Stender-Oliveira

&

Bérnils,

2004).

Outros

poucos

estudos

herpetofaunísticos abordando aspectos de história natural também foram feitos na
Caatinga (Vanzolini et al., 1980; Vitt & Vangilder, 1983), no cerrado (Vanzolini, 1948) e no
Pantanal do Mato Grosso (Strüssmann, 1992; Strüssmann & Sazima, 1993).
Considerando os tipos vegetacionais que ocorrem na região de estudo, tem-se
para a Floresta com Araucária, escassas referências na literatura, embora alguns poucos
estudos tenham sido realizados (Bérnils & Moura-Leite, 1990; Morato, 1991). E apenas
dois trabalhos realizados sobre a comunidades de répteis neste bioma, ambos sob a
forma de teses: Morato (1995) e Di-Bernardo (1998). Contudo, há ainda uma série de
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outros artigos que abordam táxons menores que ocorrem neste bioma, são eles: Lema
(1982); Lema (1987); Lema (1994); Marques et al. (1998); Morato et al. (2003). Para a
Floresta Estacional Semidecidual do Sul e do Sudeste há um estudo em andamento sobre
os efeitos da fragmentação sobre a comunidade de répteis squamata (D. N. Pereira com.
pess.) e trabalhos não publicados nos Parques Nacionais do Iguaçu e de Ilha Grande.
Para os Campos Limpos paranaenses conta-se com dois trabalhos recentes: Marques et
al., 2006 e Thomas et al., 2006.
Houve um interesse tardio das grandes expedições científicas do século passado
em coletar no território paranaense (Straube, 1990). A fauna de répteis do estado do
Paraná vem sendo sistematicamente estudada desde 1983 (Moura-Leite, 1994), como por
exemplo: Bérnils & Moura-Leite (1990), que relacionaram os exemplares coletados por
André Mayer; Moura-Leite et al. (1996) e Bérnils et al. (2000) que apresentaram novos
registros concernentes à ampliação de distribuição de certas espécies e Morato & Bérnils
(1989); Bérnils & Moura-Leite (1991); Machado et al. (1998); Marques et al. (2006) e
Thomas et al. (2006) que abordaram algum aspecto específico sobre a biologia de alguma
espécie procedente do Estado. Diversos trabalhos foram realizados na região leste do
Estado e na bacia do rio Iguaçu (Moura-Leite, 1994), contudo, áreas importantes como a
do empreendimento nunca foram alvo de estudos pormenorizados. Os estudos
geograficamente mais próximos dizem respeito ao Parque Estadual da Mata dos Godoy,
em Londrina (Bernarde et al., 1997) e às porções baixas do rio Tibagi (Bernarde &
Machado, 2002).
De um modo geral, referências a répteis paranaenses são escassas na literatura,
limitando-se a resumos divulgados em congressos nacionais, referências pontuais em
revisões taxonômicas ou registros oriundos de estudos feitos com espécies ou espécimes
em particular (e.g. Morato & Bérnils, 1989; Bérnils & Moura-Leite, 1990; Morato, 1991;
Morato et al., 1995; Moura-Leite et al., 1996; Prudente et al., 1998; Bernarde et al., 2000;
Ribas & Monteiro-Filho, 2002; Buss & Calleffo, 2004).
As melhores fontes de informação são, portanto, os museus que encerram
relevante material de répteis do norte paranaense. O exame desses acervos, somado aos
dados obtidos em campo, permite a formação de um quadro concreto da composição
faunística dos répteis da região, condição para a determinação das relações e do status
da comunidade herpetofaunística local.
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4.6.1.4.3

Descrição da Área de Estudo

A região em que está inserida a Reserva Indígena Queimadas é considerada
integrante da Mata Atlântica em seu sentido lato, ou seja, aquele que engloba também,
em âmbito paranaense, a Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) e a Floresta
Estacional Semidecidual (Mata Atlântica de interior). Portanto, na região de estudo
ocorrem três tipos vegetacionais que se organizam em escalas variadas, havendo
predominância, em termos espaciais, da Floresta Estacional Semidecidual (Floresta
Mesófila, “Mata de Planalto”, Figura 114), da Floresta Ombrófila Mista (ou Floresta com
Araucária, Figura 115 e Figura 116) e da Estepe Gramíneo-Lenhosa (Campos Gerais; Veloso
et al., 1991, Figura 117).

Figura 114 - Vista geral da Floresta Estacional Semidecidual na Reserva Indígena Queimadas,
Ortigueira, Paraná.
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Figura 115 - Vista geral da Floresta com Araucária na Reserva Indígena Queimadas, Ortigueira,
Paraná.

Figura 116 - Vista geral da Floresta com Araucária na Reserva Indígena Queimadas, Ortigueira,
Paraná.
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Figura 117 - Vista geral dos Campos Limpos com enclaves de Floresta com Araucária, na Reserva
Indígena Queimadas, Ortigueira, Paraná.

A cobertura florestal original do estado do Paraná, conforme Maack (1981), era
composta por algum tipo de vegetação e, conseqüentemente, também a bacia do rio
Tibagi. Até o final do século XIX, aproximadamente 16,5% da cobertura florestal tinha sido
removida e em 1965 restavam somente 24% de matas.
Ainda que empobrecida pelo elevado grau de desmatamento que sofre há
décadas, a bacia do rio Tibagi, e em especial a região estudada, apresenta uma fauna de
répteis que reflete a transição entre a Floresta Estacional Semidecidual e a Floresta
Ombrófila Mista, assim como entre climas dos tipos Cfa e Cfb da classificação de
Koeppen (Maack, 1950; 1981).
Sendo assim, a importância do estudo da fauna de répteis da porção do Médio
Tibagi reside basicamente em função de sua condição fitogeográfica regional, que
apresenta um contato pouco comum de três formações vegetacionais distintas: a Floresta
Ombrófila Mista, a Floresta Estacional Semidecidual e os Campos (segundo Maack, 1950;
1981; Veloso et al., 1991; Mikich & Bérnils, 2004). Essas formações abraçam faunas
também distintas, o que faz daquela região um importante ponto ecotonal faunístico.
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4.6.1.4.4

Objetivos

Caracterizar a fauna de répteis da área sob influência direta (AID) e indireta (AII) do
empreendimento; avaliar como os prováveis impactos a serem causados pela
implantação e funcionamento da UHE Mauá podem afetar a conservação dessas
espécies em escala local e regional e determinar medidas mitigadoras e compensatórias
dos efeitos do empreendimento sobre a fauna e sobre a comunidade indígena local.

4.6.1.4.5

Materiais e Métodos

Como parte do diagnóstico, que visa conhecer melhor a diversidade local de
répteis, foi realizado no período de 30 de julho a 03 de agosto de 2007 um levantamento
herpetológico na área de influência do empreendimento.
Os trabalhos de campo para a caracterização da fauna de répteis foram realizados
com esforço amostral de um pesquisador. Este estudo compreendeu cinco dias e quatro
noites de trabalho em campo e teve como principal finalidade o reconhecimento da área,
o inventário das espécies e a complementação das informações obtidas na literatura.
Foram utilizados sete métodos distintos para a obtenção de informações acerca da
herpetofauna local:
1.

Procura Não Sistematizada (PNS) ou Procura Ativa: Esse método consistiu

de caminhadas ao longo da Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta
(AID) do empreendimento, durante as quais os ambientes foram explorados visualmente,
havendo inspeção de tocas, formigueiros, cupinzeiros, serapilheira, locais abrigados sob
pedras, troncos caídos e nos mais variados ambientes, como banhados, brejos,
pastagens recentes e antigas, margens de matas, rios, interior de plantas epífitas, e assim
por diante, conforme recomendado por Vanzolini et al. (1980).
A procura ativa com coleta manual é um método bastante versátil e generalista de
detecção e coleta de vertebrados em campo (Heyer et al., 1994). Esse método tem como
objetivo ampliar o inventário das espécies, assim como obter informações sobre riqueza,
distribuição no ambiente e padrões de atividade (Tabela XXXI).
Foram considerados os registros através de encontro direto de espécimes e
também por fitofisionomias capazes de abarcar exemplares da herpetofauna local.
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2.

Evidências indiretas. São os registros indiretos ou vestígios como mudas de

pele, rastros, tocas, cascas de ovos, carcaças em decomposição, etc.
3.

Registros Visuais. avistamento de répteis não coletados, como por exemplo:

serpentes arborícolas nas copas das árvores, lagartos atravessando estradas, etc. Em
algumas ocasiões os registros visuais são suficientes para inventários herpetofaunísticos,
quando se abordam exemplares de grande porte, espécies em época reprodutiva e
ameaçadas de extinção. Registros feitos através de observações são aceitos somente se
tratar de espécies de caracterização e identificação indiscutíveis.
4.

Encontros ocasionais. O método de encontros ocasionais corresponde ao

encontro de répteis vivos ou mortos durante outras atividades que não a amostragem dos
demais métodos (Sawaya, 2004).
5.

Exame de pequenos acervos didáticos regionais. Para complementar os

dados levantados em campo - obrigatoriamente incompletos pelo pouco tempo dedicado
às coletas e pela impossibilidade de amostragens sazonais - puderam ser visitadas as
unidades estatais e particulares de ensino fundamental, médio de Ortigueira (sede e
distritos).
É hábito freqüente, no interior do Brasil, o colecionamento de animais mortos e
fixados em álcool, em Salas de Ciências e pequenos laboratórios escolares, na intenção
de que estes sejam úteis aos professores. Essa forma de registro de espécies permitiu o
levantamento de duas espécies de répteis. O exame desses animais é uma medida que
se mostra cada vez mais eficiente na geração instantânea de informações acerca de
faunas regionais, já que especialistas são capazes de identificar rapidamente os répteis
guardados nessas instituições. Muitas vezes as escolas não se importam em doar os
exemplares guardados em álcool e esses acabam sendo um relevante processo de
amostragem herpetofaunística, já que, via de regra, são espécimens capturados na região
(e há pouco tempo), sem qualquer intuito seletivo determinado, e servem, portanto, à
formação de um perfil da fauna local.
6.

Análise da literatura. O exame bibliográfico foi o primeiro passo para o

estudo da região. A partir de uma lista dos topônimos próprios da região de estudo, se
pode levantar cada citação da literatura, servindo, assim, para a elaboração de um
primeiro quadro da composição da fauna regional de répteis.
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7.

Exame de coleções científicas nacionais. O diagnóstico atinente à

composição da herpetofauna da área de influência direta (AID) e da área de influência
indireta (AII) do empreendimento foi obtido a partir de consultas à coleção científica do
Instituto Butantan (IB, São Paulo – SP), do Museu de Zoologia da Universidade de São
Paulo (MZUSP) e do Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI, Curitiba – PR).
Esses métodos têm como objetivo ampliar o inventário das espécies, assim como
obter informações sobre riqueza, distribuição das espécies nas diferentes unidades de
paisagem, padrões de atividade e outros aspectos da ecologia da fauna de répteis da
região.
Em campo foram percorridos os mais diversos ambientes a pé e/ou de automóvel,
a serem impactados pelo empreendimento.
Especial atenção foi dada às áreas de maior revestimento florestal, que poderiam
realmente fornecer informações e fortuitas observações dos animais em questão.
A busca por répteis foi realizada nas horas mais quentes do dia e durante o
período noturno. Para os lagartos e anfisbenídeos as coletas podem ser feitas
manualmente e para os ofídios, além das coletas manuais, conta-se com o auxílio de
ganchos e pinções (jacarés) (Figura 118; ver Franco & Salomão, 2002). Os cágados podem
ser capturados em corpos d’água, tanto manualmente quanto com puçás ou redes
(Lagler, 1943).
Os dados de campo foram devidamente anotados: data, localidade exata
(coordenada em UTM), horário solar, ambiente (interior de floresta, pasto, capoeira, mata
ciliar, margem de rio, etc.), comportamento do animal no ato de captura, substrato
utilizado pelo animal, registro de atividade (ou inatividade) e nome do (s) coletor (es).
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Figura 118 - Detalhe do pinção ou “jacaré” utilizado na captura de serpentes.

Tabela XXXI - Descrição dos ambientes amostrados pelos diferentes métodos, com as
coordenadas em UTM, verificadas na Reserva Indígena Queimadas, onde: PTA = poça temporária em
área aberta; TAB = taboal em área aberta; CIF = córrego no interior de floresta, RMA = remanescente de
mata de araucária; MMA = mata em médio e avançado estádio de regeneração, com presença de
córrego(s); AEM = açudes em borda de mata; AEA = açude em área aberta; AEI = área extremamente
descaracterizada, ACA = área de campo, TBM = taboal em borda de mata.

LOCALIDADE
1- Poça temporária 01
2- Taboal 01
3 - Córrego 01
4 - Rio Bonito
5 - Córrego 02
6 - Remanescente florestal
7 - Córrego 03
8 - Açude 01
9 - Açude 02
10 – Açude 03
11 - Córrego 03
12 - Área de plantio
13 - Área de campo

CARACTERIZAÇÃO
PTA
TAB
CIF
CIF – Figura 6
CIF
RMA – Figura 7
CIF
AEM – Figura 8
AEM
AEA
CIF
AEI
ACA

COORDENADAS EM UTM – 22J
0500404/7318190
0500639/7318066
0502320/7315385
0502351/7315409
0501771/7315099
0504496/7321470
0504276/7321499
0503168/7322987
0504906/7321243
0523466/7331756
0504890/7321072
0505527/7318534
0503825/7319801
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Figura 119 - Rio Bonito.

Figura 120 - Fragmento de Floresta Estacional na Reserva Indígena Queimadas.
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Figura 121 - Açude na Reserva Indígena Queimadas

4.6.1.4.6

Resultados

Resultados da fase de campo
Considerando-se todo o período de amostragem e todos os métodos utilizados o
total de esforço amostral foi de 40 horas/pesquisador. Três exemplares foram verificados
durante a fase de campo: Philodryas olfersii (Figura 122) e Tomodon dorsatus através do
método de exame de pequenos acervos didáticos regionais e Thamnodynastes hypoconia
(Figura 123) através do método de busca ativa. Durante o trabalho em campo, sete
instituições de ensino foram visitadas no município de Ortigueira, Paraná, para verificação
de exemplares de répteis (Tabela XXXII).
Tabela XXXII – Lista das instituições de ensino visitadas no município de Ortigueira, durante o
trabalho de campo na área de estudo, para verificação de exemplares de répteis nas coleções didáticocientíficas.

Estabelecimentos de ensino

Presença de exemplares

Colégio Estadual Altair Mongruel
Escola Branca de Neve
Escola Municipal Cecília Batista Mattos
Centro Estadual de Educação Básica para jovens e adultos

X
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Estabelecimentos de ensino

Presença de exemplares

Escola Estadual Maria Loiola Guimarães
Escola Estadual Prof. Nilson Gorski
Colégio Estadual Dr. Bento M. R. Netto

Figura 122 - Exemplar de Philodryas olfersii encontrado no Centro Estadual de Educação Básica
para jovens e adutos em Ortigueira, Paraná.

Figura 123 - Exemplar de Thamnodynastes hypoconia encontrado no Açude 01.
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4.6.1.4.7

Dificuldades encontradas durante a fase de campo

O estudo de répteis neotropicais é dificultado, em parte, devido aos longos
períodos de inatividade, hábitos secretivos, ampla área de distribuição e aparente baixa
densidade populacional em que ocorrem na natureza (Parker & Plummer, 1987;
Strüssmann & Sazima, 1993).
Por serem animais ectotérmicos (com temperatura corporal dependente da
temperatura do ambiente), os répteis estão adaptados a viver em ambientes de baixa
energia, apresentando baixa taxa de metabolismo basal (Scott Jr. & Seigel, 1992). Esse
fator determina, especialmente em climas temperados, uma alteração nos padrões de
atividade e de utilização do habitat por estes animais. Na região do empreendimento, o
conjunto de fatores climáticos determina um padrão de atividade sazonal observado nos
répteis. Assim, esses animais são normalmente encontrados nos meses mais quentes do
ano, época em que a maioria das espécies está em período reprodutivo. Esta limitação
temporal, adicionada à dificuldade de coleta, justificam o conhecimento insuficiente que
existe sobre a biologia desse grupo.
As estratégias reprodutivas dos lagartos tropicais também são controladas por
fatores ambientais. A pluviosidade é um importante fator que regula a reprodução de
lagartos tropicais (Rocha, 1994). Amostragens significativas da herpetofauna dependem
de inventários de longa duração e que contemplem todas as estações do ano.

4.6.1.4.8

Riqueza de espécies

A área de influência direta (AID) e a área de influência indireta (AII) compreendem
exemplares com ocorrência e potencial ocorrência na Reserva Indígena Queimadas e no
município de Ortigueira. Foram verificadas a possível presença de 43 espécies de répteis
(Tabela XXXIII).
A maioria das espécies de répteis cuja ocorrência é esperada para a área de
influência direta (AID) e área de influência indireta (AII) apresenta certa tolerância
ecológica.
A pressão cinegética atua fortemente nas espécies de serpentes florestais
arborícolas e sub-arborícolas (Chironius bicarinatus, Philodryas olfersii, Spilotes pullatus)
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de médio a grande porte. O mesmo acontece com algumas espécies terrestres (Clelia
plumbea) e semi-aquáticas (Mastigodryas bifossatus). Esta pressão também ocorre sobre
uma espécie de lagarto, Tupinambis merianae, por ser a única de grande porte presente
na área.
Entre as espécies de serpentes que ocupam as formações pioneiras ao longo do
Rio Tibagi, algumas são aquáticas (Helicops infrataeniatus e Liophis miliaris) e uma delas
também ocupa áreas abertas em ambiente terrestre (Mastigodryas bifossatus).
Alguns répteis ocupam estritamente formações abertas, entre esses podemos citar
a cascavel (Crotalus durissus). Essa serpente é terrestre, apresenta atividade noturna e
alimenta-se de roedores. Apresenta dentição proteróglifa e é agressiva, sendo
responsável por grande parte dos acidentes ofídicos que ocorrem em regiões de pastos
ou áreas desmatadas. Dentre as espécies não registradas durante os trabalhos, mas com
grande possibilidade de ocorrência na região em formações abertas é o lagarto-verde
(Ameiva ameiva). Essa espécie apresenta ampla distribuição em formações abertas no
Brasil, já tendo sido registrada para a região Norte do Estado do Paraná.
Duas espécies de quelônios de água doce foram registradas para a região, a
primeira o cágado-de-pescoço-de-cobra (Hydromedusa tectifera). Esta espécie ocorre em
brejos e banhados da Bacia do Rio Tibagi e apresenta uma ampla distribuição no Estado
do Paraná. Pouco se conhece sobre a biologia desses animais, entretanto, sabe-se que
alimentam principalmente de invertebrados aquáticos. A outra espécie de cágado
(Phrynops geoffroanus), habita ambientes lóticos (rios de médio a grande porte) e lênticos
(lagoas). De maneira geral, há predominância de espécies de formações abertas e
espécies ubíquitas. No entanto, a presença de espécies de ambiente florestal demonstra
que, apesar do alto grau de alteração ambiental existente na região, as pequenas
manchas de floresta são ainda capazes de manter uma significativa fauna de répteis.
Tabela XXXIII - Lista de espécies de répteis com ocorrência e potencial ocorrência na Reserva
Indígena Queimadas, município de Ortigueira.

GRUPO TAXONÔMICO

NOME POPULAR

TESTUDINES
Chelidae
Hydromedusa tectifera

Cágado-pescoço-de-cobra
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GRUPO TAXONÔMICO
Phrynops geoffroanus

NOME POPULAR
Cágado-pescoçudo

SQUAMATA
SAURIA
Leiossauridae
Urostrophus vautieri

Lagarto

Tropiduridae
Tropidurus torquatus

Calango

Scincidae
Mabuya frenata

Lagartixa

Anguidae
Ophiodes striatus

Cobra-de-vidro

Gekkonidae
Hemidactylus mabouia

Lagartixa-de-parede

Teiidae
Tupinambis merianae

Teiú

Ameiva ameiva

Lagarto verde

AMPHISBAENIA
Amphisbaenidae
Amphisbaena mertensii

Cobra-de-duas-cabeças

SERPENTES
Anomalepididae
Liotyphlops beui

Cobra-cega

Boidae
Epicrates cenchria

Salamanta

Colubridae
Atractus reticulatus
Chironius bicarinatus

Cobra cipó

Clelia plumbea

Muçurana

Dipsas indica

Dormideira
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GRUPO TAXONÔMICO

NOME POPULAR

Erythrolamprus aesculapii

Coral falsa

Helicops infrataeniatus

Cobra d´água

Liophis miliaris

Cobra d´água

Liophis poecilogyrus

Cobra lisa

Mastigodryas bifossatus

Jararacuçu do brejo

Oxyrhopus rhombifer

Falsa coral

Oxyrhopus clathratus

Falsa coral

Oxyrhopus petola

Coral falsa

Philodryas olfersii

Cobra verde

Philodryas patagoniensis

Parrelheira

Rhachidelus brazili

Muçurana

Sibynomorphus mikanii

Dormideira

Sibynomorphus ventrimaculatus

Dormideira

Spilotes pullatus

Caninana

Thamnodynastes hypoconia

Cobra-espada

Thamnodynastes strigatus

Cobra espada

Tomodon dorsatus

Cobra espada

Tropidodryas striaticeps

Jararaquinha

Waglerophis merremii

Boipeva

Xenodon neuwiedi

Boipeva

Elapidae
Micrurus corallinus

Coral verdadeira

Micrurus altirostris

Coral verdadeira

Viperidae
Bothrops alternata

Cruzeira

Bothrops jararaca

Jararaca

Bothrops jararacussu

Jararaca

Bothrops neuwiedii

Jararaca pintada

Crotalus durissus

Cascavel
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4.6.1.4.9

História Natural das espécies de répteis com provável ocorrência na AID e

na AII.
Lagartos
A espécie de anguídeo Ophiodes fragilis, é terrestre e/ou criptozóica e possui
membros reduzidos. Este lagarto tem atividade no chão da mata, se alimenta de
artrópodes e larvas de Lepdoptera (Marques & Sazima, 2004).
O lagarto Tupinambis merianae (Figura 124) apresenta período de atividade diurno, é
terrestre, com alimentação: onívora generalista, para a qual já foram constatadas
predações sobre artrópodes diversos (em predominância sobre outros itens), pequenos
mamíferos, répteis, aves, ovos de aves, peixes, carniça, fezes de mamíferos, sementes e
pequenos frutos caídos. Essa espécie é ovípara, com reprodução no final da estação
seca e ninhadas variando entre 13 e 29 ovos (Ávila-Pires,1995; Rodrigues, 1990; Sazima
& Haddad, 1992; Vanzolini, 1988).

Figura 124 - Tupinambis merianae.

Caninana, cobras-cipó e outras serpentes arborícolas
A caninana Spilotes pullatus, pode ser reconhecida pelo seu grande porte
(atingindo até 2m) e coloração amarela e preta (Figura 125). Caça durante o dia,
procurando principalmente filhotes de roedores e aves em seus ninhos, no chão ou sobre
a vegetação (Marques 1998, Marques & Sazima 2004). A caninana é ovípara e a
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deposição de ovos (de cinco a 12) e o nascimento de filhotes ocorrem durante o período
chuvoso (Marques & Sazima 2004).
As cobras-cipó do gênero Chironius, utilizam freqüentemente a vegetação para
repousar ou caçar (Marques & Sazima 2004). Essas serpentes apresentam hábito
terrestre ou semi-arborícola, são diurnas, áglifas e se alimentam de anfíbios anuros
(Marques et al., 2001). As cobras-cipó reproduzem-se na estação chuvosa, depositando
entre quatro e 12 ovos (Marques 1998).
Algumas

serpentes

com

hábitos

predominantemente

terrestres

utilizam

ocasionalmente a vegetação. Esse hábito já foi observado em Sibynomorphus neuwiedi,
e, principalmente, entre jovens de B. jararaca (Marques & Sazima 2004). Tomodon
dorsatus também pode usar a vegetação como local de repouso.

Figura 125 - Spilotes pullatus.

Falsas jararacas e outras cobras terrestres
Tomodon dorsatus é opistóglifa, vivípara, terrestre e se alimenta exclusivamente de
lesmas (Marques et al., 2001; Marques & Sazima, 2004). Essa serpente apresenta um
rico repertório defensivo, podendo achatar dorso-ventralmente o corpo, triangular a
cabeça, retrair a porção anterior do corpo em curva sigmóide, escancarar a boca expondo
a mucosa escura, desferir botes, esconder a cabeça sob voltas do corpo e entrar em
tanatose (Marques et al., 2001; Marques & Sazima, 2004).
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Xenodon neuwiedii (Figura 126) alimenta-se principalmente de sapos do gênero Bufo
(Jordão, 1996). Para se defender, pode achatar o corpo dorso-ventralmente e enrodilhar a
cauda, além de desferir botes e morder (Marques et al., 2001, Marques & Sazima, 2004).
Essa cobra pode se reproduzir o ano inteiro e cada fêmea deposita até 12 ovos por
desova (Jordão, 1996; Marques, 1998).
A serpente Liophis miliaris é mansa e de médio porte. Esta espécie parece possuir
boa plasticidade adequativa, uma vez que forrageia em diversos períodos do dia e em
todas as variedades de ambientes aquáticos e terrestres, sendo considerada por certos
autores como generalista, consumindo principalmente anfíbios adultos, mas também
girinos, peixes, anfisbenídeos e pequenos lagartos. (Sazima & Haddad, 1992).
Os exemplares de Sibynomorphus neuwiedi apresentam atividade noturna
(Marques, 1998). São espécies de hábito preferencialmente terrestre, que se alimentam
de caracóis e provavelmente são muito ativas, apresentando intensa atividade de
forrageio (Marques, et al., 2001; Marques & Sazima, 2004).

Figura 126 - Xenodon neuwiedii.

Corais verdadeiras e falsas
A coral-verdadeira Micrurus altirostris apresenta hábitos parcialmente subterrâneos,
podendo ser encontrada locomovendo-se durante o início da manhã, ou ao final da tarde,
no chão da mata à procura de galerias, onde captura suas presas (Marques & Sazima,
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2004). A dieta de M. altirostris é composta basicamente por vertebrados alongados, como
anfisbenídeos e gimnofionos (Marques & Sazima, 1997). É vivípara, com dentição
proteróglifa (Marques, 1992).
A coral-falsa Erythrolamprus aesculapii (Figura 127) é especializada em apresar
outras cobras, é terrestre e diurna, opistóglifa e ovípara (Sazima & Haddad, 1992;
Marques et al., 2001; Marques & Sazima, 2004).
Outra coral-falsa, Oxyrhopus clathratus é noturna e alimenta-se predominantemente
de lagartos quando jovem e de mamíferos quando adulta (Marques & Sazima, 2004). É
ovípara e parece reproduzir-se principalmente no período chuvoso (Marques & Sazima,
2004).

Figura 127- Erythrolamprus aesculapii.

Jararacas e jararacuçus
A jararaca, Bothrops jararaca tem padrão de colorido variável entre os indivíduos,
com tons castanhos, acinzentados, amarelados ou esverdeados. É uma espécie
peçonhenta de médio a grande porte, agressiva e responsável pela absoluta maioria dos
acidentes ofídicos humanos do sudeste e sul do Brasil. Seu período de atividade é
crepuscular e noturno, é terrestre e semi-arbustiva, ocorrendo em ambientes os mais
variados e mesmo muito alterados, mas primordialmente em áreas úmidas florestadas. Se
alimenta de roedores (ratos e preás), lagartos e anfíbios anuros, variando em freqüência
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conforme a idade da serpente. Essa espécie é vivípara (12 a 18 filhotes) (Sazima, 1989;
1992; Sazima & Haddad, 1992).
A jararacuçu (B. jararacussu; Figura 128) é uma serpente tipicamente terrestre, com
dentição solenóglifa, vivípara e que se alimenta de roedores e anfíbios anuros (Marques
et al., 2001). O comportamento defensivo desses viperídeos inclui o bater da cauda contra
o substrato, esconder a cabeça entre as voltas do corpo, apresentar postura em S (“armar
o bote”), entre outros (Sazima, 1992; Marques et al., 2001).

Figura 128 - Bothrops jararacussu.

4.6.1.4.10

Espécies raras e ameaçadas de extinção

O Estado do Paraná comporta apenas oito répteis considerados ameaçados de
extinção, seis pela Lista Nacional (BRASIL, 2004), sendo cinco tartarugas marinhas e um
lagarto da região de Guarapuava, e três pela recente Lista Estadual (Mikich & Bérnils,
2004): o mesmo lagarto de Guarapuava: Cnemidophorus vacariensis, uma serpente dos
Campos Gerais: Ditaxodon taeniatus e um cágado exclusivo do rio Iguaçu: Phrynops
williamsi.

A

espécie

Clelia

plumbea

encontra-se

aparentemente

em

declínio,

possivelmente pela alteração de seu hábitat, em particular da Floresta Estacional
Semidecidual do estado do Paraná (Morato et al., 1995).

328
____________________________________________________________________________

4.6.1.4.11

Espécies perigosas e de interesse médico

Foram registrados para a AID e a AII sete répteis de interesse médico: as
serpentes Bothrops alternata (urutu), Bothrops jararaca (jararaca), Bothrops jararacussu
(jararacuçu), Bothrops neuwiedii (jararaca-pintada), Crotalus durissus (cascavel), Micrurus
altirostris e Micrurus corallinus (ambos cobras corais-verdadeiras).
Destas, apenas a jararaca e a cascavel representam algum impacto relevante em
termos de ofidismo para os índios da Reserva Indígena Queimadas, pois as demais são
incomuns e/ou preferencialmente florestais, além de suficientemente conspícuas, por sua
cor (caso dos Micrurus) ou por seu porte (caso da jararacuçu). As jararacas e cascavéis,
por outro lado, são ocupantes assíduas de áreas habitadas ou freqüentadas pelos índios
e animais de criação, tais como as pastagens, plantações, pomares, margens de cursos
d'água, e mesmo os quintais, celeiros e outras áreas antrópicas.

4.6.1.4.12

Espécies de interesse para o comércio ilegal

Não há registro de répteis com interesse para o comercio ilegal na região, embora
seja disseminado, em propriedades lindeiras ao rio Tibagi, o hábito de capturar cágados
para manter em cativeiro. Essa atividade, ainda que ilegal, não chega a caracterizar
"comércio", posto que, até onde foi possível apurar, os índios não comercializam esses
animais. Foi registrado, sob forma de entrevista, que os índios da Reserva Indígena
Queimadas têm o costume de caçar e comer cágados e lagartos teiú.

4.6.1.4.13

Espécies invasoras e exóticas

Entre as espécies constatadas na região, apenas um lagarto pode ser enquadrado
como exótico: a lagartixa-das-paredes Hemidactylus mabouia, de origem africana, há
muito tempo estabelecida na América do Sul e, atualmente, ocupando grande parte dos
ambientes urbanos e rurais do Brasil, sempre em franca sinantropia (Myers, 1945;
Vanzolini, 1978).
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4.6.1.4.14

Bioindicadores

Os répteis podem ser considerados excelentes bioindicadores de ecossistemas, já
que a presença de espécies estenóicas, endêmicas, florestais ou campícolas, denotam
grande preocupação conservacionista, pois são fundamentais para a detecção do grau de
primitividade do ambiente. Enquanto que espécies eurióicas, sinantrópicas e oportunistas
informam sobre os níveis de alteração ambiental, servindo como indicadoras de graves
distúrbios ambientais (Moura-Leite et al., 1993). A presença de determinadas espécies de
répteis em ambientes terrestres e aquáticos tem sido reconhecida como fundamental em
inventários, EIAs, monitoramentos, planos de manejo e conservação. Estes, no entanto,
geralmente relegam os estudos a um segundo plano, devido ao desconhecimento de sua
importância dentro de comunidades naturais.
Na região em que se projeta a Reserva Indígena Queimadas, a indicação de
ambientes muito alterados é fornecida pela presença dos répteis: Hemidactylus mabouia,
Tupinambis merianae, Liophis poecilogyrus, Oxyrhopus guibei, Philodryas olfersii,
Bothrops jararaca e Crotalus durissus. Em sua grande maioria são formas sinantrópicas,
eurióicas ou de origem campestre, ou seja, invasoras.
Ambientes preservados, por sua vez, comportam répteis mais exigentes, e a
amostra obtida na região mostra também um número significativo de formas aloantrópicas
e/ou estenóicas, como os lagartos silvícolas Enyalius perditus e Urostrophus vautieri, ou
as serpentes Clelia plumbea, Dipsas indica, e Bothrops neuwiedii.

4.6.1.4.15

Discussão

A fauna de répteis na AID e AII do empreendimento pode ser enquadrada em
quatro grandes grupos. No primeiro grupo estão todos os répteis que, originalmente,
ocupavam as formações de Floresta Estacional Semidecidual e a Floresta com Araucária.
Provavelmente, muitas espécies florestais estritas não suportaram o ritmo de
desmatamento a que a região como um todo foi submetida na segunda metade do século
XX e foram extintas. As espécies sobreviventes encontram-se ainda sob ameaça de
extinção regional, haja visto a carência de grandes contingentes florestais que as
sustentem, com exceção do Parque Ecológico das Indústrias Klabin de Papel e Celulose
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S/A, Município de Telêmaco Borba (PR), com área corresponde à 140 ha de mata
primária.
As espécies aquáticas ou próprias de várzeas formam o segundo grupo. São
répteis que ocupam preferencialmente as margens alagadiças dos rios e de seus
tributários. São, por exemplo, as serpentes Liophis frenata, Phrynops geoffroanus e
Helicops spp.
No extremo oposto encontram-se os répteis de ambientes abertos. No terceiro
grupo estão animais característicos do Brasil-Central, como as serpentes Epicrates
cenchria crassus, Oxyrhopus guibei e Sibynomorphus mikanii.
Formas próprias de diversos ambientes abertos, originalmente não florestados ou
desmatados por ação humana, formam o quarto grupo, que devem predominar na área de
estudo, por exemplo, o lagarto Ameiva ameiva e as serpentes Mastigodryas bifossatus e
Crotalus durissus.
Um dos resultados dos impactos ocorridos na região nos últimos cinqüenta anos,
para a fauna de répteis, é o fenômeno chamado de “inversão de fauna” (Moura-Leite et
al., 1993). No caso do “Norte Pioneiro” do estado do Paraná, houve a substituição de uma
fauna de espécies estenóicas, arborícolas e de solos úmidos, tipicamente florestais, por
uma fauna oportunista, característica de ambientes abertos ou de Cerrado, e por formas
peçonhentas. Com a retirada da cobertura vegetacional original, espécies próprias dessas
áreas abertas, "invadiram" os ambientes alterados e, hoje, são a maioria entre as formas
predominantes regionais. Desse modo, certas espécies são favorecidas por algumas
ações humanas, ampliando sua distribuição geográfica. Exemplos desse fenômeno são
as serpentes Crotalus durissus terrificus, Mastigodryas bifossatus, Oxyrhopus guibei,
Sibynomorphus mikanii e Epicrates cenchria crassus, bem como os lagartos Hemidactylus
mabouia e Ameiva ameiva.
Contudo, os dados levantados para a região de estudo não chegam a esse
extremo; a constatação de um equilíbrio qualitativo entre as formas florestais e
campestres deve ser creditada mais à presença de áreas naturais de campo e cerrado
dentro da AID e AII do que a uma invasão de formas campícolas oportunistas a áreas
antropizadas.
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4.6.1.4.16

Fatores de risco para a herpetofauna local

O desmatamento e a fragmentação que ocorreram e ainda ocorrem na região
Neotropical são responsáveis pela perda e ameaça de extinção de várias espécies de
répteis. A situação é crítica para a Floresta Estacional Semidecidual por ser uma das mais
afetadas pelo processo de fragmentação florestal.
A modificação de habitats é uma causa bem documentada no declínio de
populações de répteis. A perda de habitat certamente altera a abundância e a diversidade
em áreas diretamente afetadas, sendo considerada de grande e rápido impacto a
remoção ou a modificação da vegetação, pois algumas espécies de répteis podem perder
os seus ambientes de reprodução e os locais de abrigo e alimentação.
Com relação a fauna de répteis da região de estudo, o grande impacto para as
populações são as grandes extensões de vegetação nativa convertidas em povoamentos
homogêneos de exóticas e áreas alteradas do entorno, dominadas por pasto, alterando
drasticamente as características do ambiente. Os índios da Reserva Queimadas
mantiveram grandes porções de suas terras com vegetação nativa, ainda que alterada
pelo corte seletivo, contudo, também realizam periodicamente o desmate de pequenas e
grandes áreas para cultivo de subsistência e soja mecanizada respectivamente. As
conseqüências imediatas da retirada da vegetação são o decréscimo da riqueza
específica e extinção local das populações de répteis. Outro grave problema apontado na
Reseva é o acúmulo de lixo nas matas próximas à aldeia (Figura 129). Recomenda-se que
todo o lixo seja retirado das matas e que haja coleta periódica deste material pelos órgãos
competentes, além de um programa maciço de educação ambiental com toda a
comunidade indígena da região.
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Figura 129 - Destruição de hábitats com o acúmulo de lixo nas matas.

4.6.1.5 Diagnóstico Avifaunístico
4.6.1.5.1

Introdução

A área onde insere-se a terra indigena em apreço coincide com uma das regiões
cujo ritmo de modificação ambiental - especialmente devastação da cobertura florestal
original - foi surpreendentemente rápido, oriundo de um processo de colonização que teve
início já no fim do Século 19. Isso se deu, primeiramente, como efeito da ampliação de
fronteiras agropecuárias e, posteriormente, com o desenvolvimento da silvicultura, que
conferiu à região um aspecto singular de exploração mesmo em locais de considerável
declividade (Maack, 1963, 1981). Assim, obedecendo diversos períodos de um padrão
exploratório tipicamente imediatista, passou a integrar um grande ideal coletivo voltado ao
plantio de essências arbóreas exóticas, primeiramente o pinus e, depois, o eucalipto,
passando então a diversificar as atividades agrícolas, com o cultivo de soja, feijão, canade-açúcar e algodão, bem como a pecuária bovina.
À medida que o avanço das monoculturas e pecuária se estabeleceram e
expandiram, a paisagem natural, recoberta originalmente por extensas áreas de matas de
araucária, em sua transição com as florestas estacionais, tornou-se gradativamente
fragmentada, gerando o complexo sistema em mosaico que se observa na atualidade.
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Esse é o formato básico que deve ser levado em conta para análises ambientais ligadas à
biodiversidade local, incluindo não somente a sua descrição contemporânea, mas
também a composição original dos organismos que, no passado, fizeram parte da biota
regional e de todo o processo de substituição decorrente das inúmeras frentes de
modificação da paisagem.
A avifauna desta região foi objeto de vários estudos sistemáticos até então. Na
região de Londrina e ao longo de todo o curso do Rio Tibagi, por exemplo, vários
estudiosos procedem, há várias décadas, a pesquisa da avifauna local (Steffan, 1974;
Westcott, 1980, 1986; Mariño, 1996; Anjos & Schuchmann, 1997; Anjos et al. 1997; Anjos,
2001), com enfoques ecológicos (Soares & Anjos, 1996; Anjos & Ferreira, 1998; Anjos &
Gimenes, 2000; Gimenes & Anjos, 2000; Mendonça et al., 2001; Volpato et al., 2001;
Volpato & Anjos 2001a,b) e de certos tópicos de sinantropia, assim como de conservação
(Anjos, 1998; Anjos & Soares, 1999; Lopes et al., 2001). Em Telêmaco Borba, na região
do alto Tibagi, Rodrigues et al. (1981), depois Pinto (1991), Berndt (1992) e, finalmente,
Anjos et al. (1997) dedicaram-se aos mesmos propósitos.
Toda essa gama de informações, teve como resultado o inventário de uma avifauna
essencialmente florestal e, em muitos casos, restritivas quanto à ocupação do ambiente,
servindo como testemunho para se diagnosticar a dinâmica na composição avifaunística à
medida que as matas foram substituídas por áreas de cultivo e pastoril.
A extinção local de algumas espécies em decorrência das alterações ambientais ao
longo desse processo pode-se ser tida como certa, não somente no caso de aves de
pequena plasticidade quanto às alterações do ambiente florestal, mas também aquelas
que são restritas a ambientes lóticos e, portanto, com distribuição linear.
Em contrapartida, algumas outras, até então inexistentes naquela região, ocuparam
o novo ambiente criado pelo homem, destacadamente aquelas cujos centros de dispersão
encontram-se em vegetações abertas, como o cerrado e os campos naturais. Atualmente,
portanto, é comum observar, na área de estudo, diversas espécies típicas de hábitats
abertos, nas áreas que originalmente recobriam-se por grandes maciços florestais.
A proposta para a construção da Usina Hidrelétrica de Mauá, haja vista toda essa
problemática, gerou opiniões divergentes e largamente divulgadas e defendidas por
diversos segmentos da sociedade paranaense (Martins, 2005; Instituto TerraMar, 2006;
CPT, 2007), cumulando com um processo que se estende desde a década de 90. Nesse
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sentido, uma análise complementar faz-se necessária, inclusive visando o cumprimento
de determinações do órgão ambiental, recentemente exigidas aos responsáveis pelo
empreendimento e, no presente estudo referentes às Terras Indígenas de Mococa e
Queimadas.

4.6.1.5.2

Métodos

Definição cartográfica e métodos de estudo
A área estudada compreende um universo geográfico inserido nos limites da Terra
Indígena de Queimadas (TIQ: 3.081 ha; datum SAD 69: 24°12'52"S e 50°56'58"W, alt. 747
m), sendo a ele que se refere todas as características aqui apresentadas, sejam colhidas
no seu interior, sejam consideradas por meio de inferências, obtidas em áreas limítrofes
com características biotópicas congruentes.
Para normatização cartográfica, definiu-se uma matriz em sistema latlong (Escala
15'x15') e, para fins de compilação da lista de espécies da avifauna, a área de estudo foi
dividida com base nos critérios de Straube e Urben-Filho (2001). Nesse sentido,
considerou-se "Área Nuclear" (An: quadrícula latlong onde se encontra inserida a TIQ),
como aquele polígono situado entre 24º00' - 24º15'S e 50º45' - 51º00'W e, a "Área
Periférica" (Ap: quadrículas imediatamente contíguas a An) por sua vez, entre 23º45' 24º15'S e 50º30' - 51º15'W, excetuando-se o perímetro de An (Figura 130); suportada por
essa normatização, considera-se "macro-região", nos propósitos deste estudo, a área
compreendida por An+Ap.
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Figura 130 - Situação da área nuclear (An), quadrícula na qual se insere a Terra Indígena de
Queimadas (TIM) (azul escuro) e de sua área periférica (Ap) (azul esverdeado) no contexto do Estado do
Paraná.

Figura 131 - Situação da Terra Indígena de Queimadas na quadrícula da An, a uma altura de 12,7
km (Google, 2006).

Pela inexistência de informações bibliográficas pertinentes, a avifauna de An
corresponde especificamente àquela que foi registrada durante os trabalhos de campo,
que consistiram de duas campanhas realizadas entre 2 a 4 de junho de 2007 e 30 de
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julho a 8 de agosto de 2007, somando um esforço amostral aproximado de 54 h
despendidas durante sete dias.
Durante as campanhas foram realizadas observações in situ no interior das terras
indígenas e seu entorno, utilizando as técnicas de campo convencionais: reconhecimento
visual com auxílio de binóculos (Swarovsky 7x40, Nikon Monarch 8x42 e Bushnel 8x40),
identificação de vocalizações e busca por vestígios ou evidências de ocorrência. Essas
informações foram discriminadas quanto à localização dos flagrantes, fossem eles no
interior ou no entorno das terras indígenas visitadas. Adicionalmente

foram

obtidos

registros sonoros de algumas espécies, com a finalidade de servir como documentação
ou composição de banco sonoro. Para isso, utilizou-se microfone unidirecional Sennheiser
ME-67 acoplado em gravador digital Marantz PMD-660.
Para as inclusões de informações avifaunísticas da Ap, utilizou-se das informações
de literatura, desde que colhidas no perímetro definido para tal; as espécies consideradas
à lista geral encontram-se apresentadas na tabela VI. As localidades e respectivas fontes
adotadas foram: "Fazenda Monte Alegre" (Pinto, 1938, 1944; Rodrigues et al., 1981;
Anjos & Schuchmann, 1997), "Varanal" (Anjos et al., 1997; Anjos & Schuchmann, 1997);
"Imbauzinho" (Anjos & Schuchmann, 1997); "Serra do Cadeado" (Anjos & Schuchmann,
1997); "Foz do Rio das Antas" (Registros em 12-13 de fevereiro de 2007: F.C.Straube,
n.publ.); "Salto Aparado - Rio Tibagi" (registros em 13 de fevereiro de 2007: F.C.Straube,
n.publ.); "Floresta Klabin-Ortigueira" (registros em junho de 2007) e "Terra Indígena de
Mococa" (registros em julho/agosto de 2007). Dados inéditos obtidos em viagens
anteriores também foram considerados havendo para eles uma discriminação adeqüada.
A abundância relativa apresentada em anexo refere-se ao número de dias - de um total
de cinco - em que a espécie foi registrada.
Com base nesta compilação de espécies de ocorrência confirmada e supositiva
para a área de estudo, foram procedidas as análises referentes à caracterização
diagnóstica da avifauna local, bem como de suas interações ecológicas relevantes. O
arranjo taxonômico e determinações nomenclatórias obedece a normatização e
deliberações do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2006).
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4.6.1.5.3

Caracterização biotópica para fins ornitológicos

A macro-região situa-se na porção centro-nordeste do Estado do Paraná, no
chamado Segundo Planalto Paranaense, margem esquerda do médio Rio Tibagi em uma
zona de orografia acidentada e de ocorrência de mesetas (PARANÁ, 1987).
Quanto à paisagem original, situa-se no grande domínio da Mata Atlântica, com
vegetação predominante da floresta ombrófila mista (fácies montana a alto-montana)
(Veloso et al., 1991), mas com forte influência de zonas transicionais de floresta
estacional semidecidual. Corresponde, desta forma, a uma área de tensão ecológica ou
ecótono, onde se pode perceber o contato entre tipos vegetacionais com estruturas
fisionômicas semelhantes, as florestas Ombrófila Mista e Estacional Semidecidual. A
primeira destas, também denominada mata de araucária é um tipo de vegetação típica do
Planalto Meridional Brasileiro, encontrada, no Paraná, em altitudes superiores a 500
metros s.n.m (Hueck, 1972). Compõe-se floristicamente por gêneros primitivos e sugere
uma ocupação recente a partir de refúgios alto-montanos (Veloso et al., 1991; IBGE,
1992). Já a Floresta Estacional Semidecidual, é caracterizada por macro e
mesofanerófitos, lianas lenhosas e epífitas em abundância, que a diferencia de outros
tipos vegetacionais (Veloso, 1991; IBGE, 1992). Nas imediações pouco mais distanciadas
são também verificadas as vegetações de estepe arbustiva (campos gerais) e savana
(cerrado).
A área de estudo apresenta o tipo climático Cfa de Köppen, ou seja, clima
mesotérmico subtropical úmido, com verões quentes, tendência de concentração de
chuvas no verão e geadas mais raras (Maack, 1981). As médias térmicas anuais estão
entre 18 e 20 ºC, distribuídas entre 23 e 25 ºC no mês mais quente (fevereiro) e 13 e 15
ºC no mais frio (julho) (IAPAR, 1978).
A precipitação pluviométrica anual varia entre 1700 a 1900 mm, sendo o intervalo
dezembro-fevereiro o trimestre mais chuvoso, com média de 450 a 550 mm e junho a
agosto o mais seco, com 300 a 450 mm (IAPAR, 1978). Por essas características, a
pluviosidade pode ser considerada regionalmente mediana e com estações chuvosa ou
seca pouco definidas, variável de acordo com o gradiente altitudinal. A umidade relativa
do ar oscila entre 70 e 80% e os índices hídricos anuais na escala de Thorntwaite indicam
se tratar de área úmida, portanto sem deficiência hídrica anual (IAPAR, 1978).
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4.6.1.5.4

Resultados

Caracterização biogeográfica
Sob o ponto de vista biogeográfico, a macro-região situa-se na Região Neotropical
(Müller, 1973), particularmente na Província Atlântica (concordante com a zona geográfica
denominada Mata Atlântica) e na Sub-Província Guarani (Mello-Leitão, 1946). Segundo
Cracraft (1985), essa região compreende área de endemismos avifaunísticos,
denominada "Parana Center", que corresponde a todo o Planalto Meridional Brasileiro,
limitando-se a norte pela região centro-sul de São Paulo, ao sul pelos planaltos da porção
elevada do norte e nordeste do Rio Grande do Sul, a oeste pelo Paraguai e nordeste da
Argentina e a leste pelos contrafortes da Serra do Mar.
Quanto à paisagem original, situa-se no grande domínio morfoclimático dos "Mares
de Morros" (Ab’Saber, 1977), que se insere no bioma da Mata Atlântica. Sua situação
geográfica indica que, embora situe-se dentro dos limites da Floresta Ombrófila Mista
(Mata de Araucária), vegetação que era originalmente dominante na área de estudo
(Veloso et al. 1991), encontra-se fortemente influenciada por outros tipos vegetacionais
das adjacências, como a Floresta Estacional Semidecidual (Mata Estacional) e, embora
em pequena escala, também a Savana (Cerrado) que, naquela região, miscigena-se
também com a Estepe (Campos). O padrão de influência fitogeográfica, que se reflete
também na composição faunística, indica a presença de espécies das mata estacionais
que invadem o curso do Rio Tibagi no sentido norte-sul, declinando em altitudes
superiores a 500 m, esta tida como limite clássico de vegetações no Paraná (Maack,
1981).
Já o cerrado e o campo associados ocorrem na região de São Jerônimo da Serra,
Tibagi e, com menor importância geográfica, em Jaguariaíva e Arapoti em patamares de
maiores elevações, expressando-se como vegetação relictual e isolada, mas também
importante no cenário fitofisionômico macro-regional.
Toda essa caracterização, contudo, tem importância biogeográfica de menor
escala, uma vez que se baseia em paisagens originais; nas áreas de influência previstas
para o empreendimento, em cenário de maior escala e contemporâneo, observa-se que
maior parte da vegetação original foi exterminada, modificada ou ligeiramente alterada,
restando apenas poucos e pequenos remanescentes com as características originais.
Nesse sentido, a matriz predominante destaca ambientes agro-pastoris, representados
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pela grande diversificação agrícola (café, milho, feijão e soja) e florestal (eucalipto e
pinus), bem como relativamente extensas áreas utilizadas para a pecuária extensiva
(essencialmente bovinos) (IPARDES, 2003). Esse padrão de mosaico, amplamente
verificado em toda a região e definido pela orografia ondulada, é interrompido por
pequenos remanescentes florestais relictuais em vários estádios de alteração e de
regeneração, com a presença de capoeiras, capoeirões e mata secundária, onde se
observa ainda intensa e, em geral ilegal, atividade de extrativismo madeireiro.
De uma forma geral, os remanescentes de vegetação encontram-se confinados às
áreas de proteção permanente (APPs), incluindo as reservas legais das propriedades e as
matas ciliares, cuja preservação nem sempre é guardada à risca. Eventualmente ocorrem
áreas com vegetação menos alterada, quase sempre mantidas por interesse dos
proprietários ou pelas limitações de acesso ou pela inviabilidade de estabelecimento de
atividades rentáveis.

4.6.1.5.5

Caracterização macro-regional (An+Ap)

Riqueza
A Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi é considerada uma das mais expressivas em
riqueza de espécies de aves em todo o sul do Brasil, decorrente da grande variedade de
ambientes, mas especialmente da zonação ali verificada em decorrência da altitude; esse
valor foi estimado em 473 espécies, dentre as quais, 366 presente na porção mediana
desta bacia (Anjos & Schuchmann, 1997; Anjos et al., 1997). Essa característica, que
ocorre em todos os rios de grande porte do Planalto Meridional Brasileiro, determina a
presença de diversas composições faunísticas em gradação, cujo fator limitante é a
altitude e, por conseqüência, os diferentes tipos vegetacionais ali presentes, muitas vezes
favorecendo penetrações de elementos mais peculiares às paisagens limítrofes (Straube
& Reinert, 1992; Straube et al., 2005).
A compilação geral da avifauna ocorrente na área do empreendimento e
adjacências soma um total de 520 espécies para a AII, sendo 247 na AID (IGPlan, 2002,
2004), entretanto há divergências numéricas neste sentido, particularmente no tocante às
questões de zonação (cf. Anjos et al., 1997), aos critérios geográficos utilizados para a
construção da lista e mesmo possíveis equívocos de identificação. De acordo com o
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procedimento adotado no presente estudo, constam 348 espécies de aves registradas
para a macro-região (An+Ap), sendo que 211 (60,63%) delas foram verificadas in situ na
Terra Indígena de Queimadas.
Tais valores de riqueza podem ser considerados preliminares em virtude do
pequeno e sazonalmente desfavorável esforço amostral e mesmo por comparação com
número de espécies verificadas nas outras localidades amostradas na macro-região
(Tabela XXXIV).
Tabela XXXIV- Riqueza de espécies verificada em localidades situadas na Ap (Área Periférica).
Esforço amostral (E): s= satisfatório, r= razoável, i= insatisfatório.

LOCALIDADE

E

N° ESPÉCIES

FONTE

TI Queimadas

s

211

este estudo

Varanal

s

296

Anjos et al.,

1997;

Anjos

&

Schuchmann, 1997
TI Mococa

r

173

este estudo

Fazenda Harmonia

r

170

Pinto, 1938, 1944; Rodrigues et
al., 1981; Anjos & Schuchmann,
1997

Imbauzinho

r

144

Anjos & Schuchmann, 1997

Salto Aparado

i

54

F.C.Straube, n.publ.

Serra do Cadeado

i

39

Anjos & Schuchmann, 1997

s

349

TOTAL

-

Como um todo, na macro-região destacam-se as famílias Tyrannidae,
Thraupidae, Furnariidae, Emberizidae, Trochilidae e Accipitridae e a relação de
diversidade entre grupos de passeriformes (n=208) e não-passeriformes (n=140) informa
que

a

predominância

de

táxons

de

menor

porte,

preferencialmente

florestal

(Passeriformes) atinge quase 60% da avifauna total.
Dentre
características

os

Passeriformes

eto-ecológicas

e

destacam-se
biogeográficas

dois

grupos

bastantes

taxionômicos

distintas;

Os

com

Tyranni

(Suboscines) foram os mais representados (118 espécies, 56,7% dos passeriformes e
33,9 da avifauna total) e englobam espécies de origem antiga na Região Neotropical,
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sendo que sua quase totalidade é endêmica, aumentando a riqueza específica em direção
à linha do equador; a inexistência de representantes granívoros - neste grupo - sugere
íntima relação com o ambiente florestado, no qual essa fonte alimentar é escassa (Sick,
1997).
Os Passeri (Oscines) foram menos representados (90 espécies, 43,3% dos
passeriformes e 25,9% da avifauna total) e consistem em pássaros de colonização mais
recente, cujo centro de dispersão é encontrado no Velho Mundo e América do Norte,
considerados

imigrantes

recentes

do

continente

sulamericano.

Habitam

predominantemente as áreas abertas, com destaque para os campos, os quais são ricos
e bem representados por plantas graníforas (Sick, 1997).
Sinopticamente pode-se afirmar que a região em questão compreende avifauna
tipicamente florestal, que sofreu diversas interferências ao longo da história de
exploração, permitindo o aparecimento de espécies colonizadoras, as quais concorreram
com um incremento na riqueza específica local. Esse padrão, oriundo de argumentação
histórica, coincide com as características ecológicas de ocupação dos ambientes locais
(vide adiante)
Mudanças na composição avifaunística de fato ocorreram, decorrentes da invasão
de espécies típicas de ambientes abertos, provenientes de áreas agricultadas e campos,
ricos localmente, embora difusos. A presença dessas espécies deve-se não apenas a
essa característica, como pela própria expansão de distribuição no sentido norte-sul de
elementos colonizadores de zonas antropizadas, alterando, assim, a relação entre esses
táxons.

4.6.1.5.6

Caracterização ecológica

A avifauna de qualquer região pode ser caracterizada ecologicamente pelo
confronto de riquezas de espécies, de acordo com o tipo de ocupação dos ambientes.
Com base em adaptações de Straube (1995), considerou-se na área de estudo os
seguintes tipos de guildas, para fins analíticos da avifauna:
•

Fl, florestal, incluindo espécies com adaptações morfológicas que

possibilitem o uso exclusivo ou predominante do hábitat florestal; esse grupo
divide-se em três tipos, seguindo-se a estratificação: Te, terrícola (ocorrem no
342
____________________________________________________________________________

solo da floresta); Ta, tamnícola (deslocam-se pelas ramagens da vegetação) e
Co, corticícola (escaladoras de troncos).
•

SF, semi-florestal, aves que ocupam tanto ambientes florestais quanto

abertos, inclusive capoeiras e outras formas de hábitats alterados, estando
incluídos os colonizadores de bordas.
•

Ca, campícola, espécies que ocorrem em ambientes abertos do tipo

campo, eventualmente com exemplares de plantas arbóreas que servem de
pouso eventual ou corriqueiro.
•

Aq, aquáticas, incluindo espécies adaptadas à vida no ambiente

aquático, relacionando-se à vegetação marginal, distinguindo os subtipos: Li,
limícola (ocupantes das bordas de ambientes aquáticos); Na, natantes (aves que
se deslocam por meio de natação); Me, mergulhadores (espécies que
mergulham).
•

Ae, aerícola, aves que despendem maior parte de seu ciclo circadiano

em deslocamentos aéreos.
Tal como em todas as outras áreas originalmente cobertas por paisagens
florestadas, na macro-região predominam espécies florestais (Tabela XXXV), com destaque
para tamnícolas, seguidas por corticícolas e terrícolas. Essa guilda é seguida pela que
abrange aves semi-florestais, campícolas e aquáticas - nesta ordem. A presença de aves
próprias de áreas abertas, sejam oriundas dos campos naturais existentes na macroregião ou colonizadoras de borda, concorda com os processos de antropização que ali se
estabeleceram. Adicionalmente pode-se afirmar que são escassas as aves aquáticas,
certamente como decorrência da pequena representatividade de hábitats adequados para
sua ocorrência e naturalmente por desvios decorrentes do pequeno esforço amostral.
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Tabela XXXV - Riqueza de espécies de acordo com cada guilda e subguilda, para a macro-região
(An+Ap).

GUILDA
Florestal

239

Semi-florestal

46

Campícola

36

Aquática
Aerícola

4.6.1.5.7

RIQ.

15

SUBGUILDAS

RIQ.

Terrícola

5

Tamnícola

215

Corticícola

19

Limícola

10

Natante

3

Mergulhadora

2

11

Espécies de interesse conservacionista

Foram identificadas 63 espécies de interesse conservacionista, sejam por estarem
protegidas pela legislação federal ou estadual como ameaçadas (ou "quase ameaçadas":
near-threatened), sejam por serem citadas em acordos internacionais para espécies
ameaçadas ou de repressão ao tráfico internacional (Tabela XXXVI). A base para tanto
encontra-se relatada no ítem "Impactos", que associa-se tanto às ameaças diretas
decorrentes da modificação dos ambientes (corte seletivo, degradação do hábitat,
desmatamento, fragmentação, insularização etc.) quanto as ações secundárias (p.ex.
caça e captura para cativeiro), igualmente previstas como fatores impactantes deste
empreendimento.
Esse número de espécies, interpretado aprioristicamente como superestimado,
refere-se também às espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo. De qualquer
forma, é evidente que quase todas as espécies citadas merecem consideração, uma vez
que justamente por se tratarem de espécies raras é que apresentam pequena
probabilidade de constatação, o que fica ainda mais ressaltado pela pouca informação
sobre localidades de ocorrência e principalmente de seus ciclos sazonais (Straube et al.,
2004). Dessa maneira, ainda que sob suposição, todas elas devem receber igual atenção,
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haja vista seu declínio e mesmo extinção local em grande parte de suas distribuições
geográficas.
Tabela XXXVI - Espécies de interesse conservacionista constatadas na área de estudo, segundo o
âmbito internacional (INT) com base nas deliberações da "The World Conservation Union" (IUCN, 2007),
da "Birdlife International" (Birdlife International, 2007) e da "Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora" (CITES, 2006); nacional (NAC), com base na Instrução

Normativa nº 03/2003 do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2003) e estadual (EST), para o Estado do
Paraná (Secretaria Estadual do Meio-Ambiente) (Straube et al., 2004). Legenda: RE, regionalmente
extinta; Cr, criticamente ameaçada; En, em perigo; Vu, vulnerável; NT, quase-ameaçada; DD, dados
deficientes; I, II e III: citada nos apêndices respectivos do CITES.

Espécies
Tinamus solitarius

INT

NAC

EST

IUCN/Birdlife

CITES

Ibama

SEMA-PR

NT

I

NT

Vu

Mesembrinibis cayennensis

NT

Buteo swainsoni

DD

Spizaetus melanoleucus

En
I

Falco peregrinus

DD

Patagioenas speciosa
Pyrrhura frontalis

II

Forpus xanthopterygius

II

Brototogeris tirica

II

Pionopsitta pileata

II

Pionus maximiliani

II

Amazona vinacea

Vu

I

Vu

NT

Strix hylophila

NT

Asio flammeus

II

DD

DD

Asio stygius

II

DD
DD

Caprimulgus sericocaudatus
Phaethornis eurynome

II

Phaethornis pretrei

II

Eupetomena macroura

II

En
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Espécies

INT
IUCN/Birdlife

CITES

Florisuga fusca

II

Colibri serrirostris

II

Anthracothorax nigricollis

II

Stephanoxis lalandi

II

Chlorostilbon lucidus

II

Thalurania glaucopis

II

Hylocharis sapphirina

II

Leucochloris albicollis

II

Amazilia lactea

II

Calliphlox amethystina

II

Pteroglossus bailloni

NT

NAC

EST

Ibama

SEMA-PR

III
III

Ramphastos dicolorus
Piculus aurulentus

NT

Psiloramphus guttatus

NT

Sytalopus indigoticus

NT

Biatas nigropectus

Vu

Clibanornis dendrocolaptoides

Vu

Leptasthenura setaria

NT

NT
Vu

DD

Leptasthenura striolata
Anabacerthia amaurotis

Vu

NT
NT

Lepidocolaptes angustirostris
Phyllomyias griseocapilla

NT

Culicivora caudacuta

Vu

Phylloscartes eximius

NT

Phylloscartes oustaleti

NT

DD
Vu

Vu

Hemitriccus nidipendulus

DD

Hemitriccus obsoletus

DD

Onychorhynchus swainsoni

Vu

Phibalura flavirostris

NT

DD

DD
NT
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Espécies
Procnias nudicollis

INT
IUCN/Birdlife

CITES

NAC

EST

Ibama

SEMA-PR

NT

NT

Vu

DD

Vu

Pyroderus scutatus
Anthus nattereri

Vu

Cyanocorax caeruleus

NT

Orchesticus abeillei

NT

NT
NT

Piranga flava
Dacnis nigripes

NT

NT

NT

Sporophila falcirostris

Vu

Vu

Vu

Sporophila plumbea

Vu

Sporophila angolensis

Vu

Amaurospiza moesta

NT
NT

Agelasticus thilius
Euphonia chalybea

NT

Independente da subjetividade de estimativas deste tipo e das discussões dela
oriundas, torna-se necessária uma interpretação mais geral, levando-se em consideração
o status e sua representação pelas riquezas de espécies nos três âmbitos avaliados; de
acordo com a significância geográfica, essas informações podem ser sumarizadas de
acordo com a Tabela XXXVII.
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Tabela XXXVII - Riqueza de espécies de interesse conservacionista, nos âmbitos internacional
(INT) com base nas deliberações da "The World Conservation Union" (IUCN, 2006), da "Birdlife
International" (Birdlife International, 2006); nacional (NAC), com base na Instrução Normativa nº 03/2003

do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2003) e estadual (EST), para o Estado do Paraná (Secretaria
Estadual do Meio-Ambiente) (Straube et al., 2004). Legenda: CR, criticamente ameaçada; EN, em perigo;
VU, vulnerável; NT, quase-ameaçada.

INT

NAC

EST

NT

17

3

10

VU

8

5

6

EN

0

2

2

CR

0

0

0

Total

25

10

18

O âmbito internacional é o que mais se aproxima da realidade biogeográfica, uma
vez que contempla a distribuição geográfica como um todo, enquanto os demais apontam
para necessidades de proteção de populações em um contexto político e regional. Nesse
sentido, observa-se algumas situações particularizadas (desconsideradas as espécies NT
e DD) como espécies que ainda são presentes - eventualmente com populações-fonte em toda a macro-região, seja nos ambientes florestais (p.ex. Amazona vinacea,
Clibanornis dendrocolaptoides, Procnias nudicollis), seja nos campestres (p.ex. Anthus
nattereri, Culicivora caudacuta) ou, ainda, aquelas naturalmente raras ou de distribuição
pontual (Spizaetus melanoleucus, Caprimulgus sericocaudatus, Leptasthenura striolata,
Onychorhynchus swainsoni, Dacnis nigripes). Cabe

a

esses

últimos

uma

atenção

especial, haja vista seu declínio e grande restrição por detalhes particulares de ambiente,
cuja erradicação ou simples modificação estrutural poderá comprometer substancialmente
as populações.
Quanto aos detalhes definidores da raridade, estas espécies podem ser
qualificadas como: altamente exigentes de qualidade de hábitat florestal (p.ex. Tinamus
solitarius, Spizaetus melanoleucus, Patagioenas speciosa, Amazona vinacea, Strix
hylophila,

Pteroglossus

bailloni,

Ramphastos

dicolorus,

Anabacerthia

amaurotis,

Phyllomyias griseocapilla, Phylloscartes oustaleti, Hemitriccus obsoletus, Phibalura
flavirostris, Orchesticus abeillei, Dacnis nigripes, Sporophila falcirostris, Amaurospiza
moesta, Euphonia chalybea); altamente exigentes de qualidade de hábitat campestre
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(Culicivora caudacuta, Anthus nattereri, Sporophila plumbea) restritas a micro-hábitats
particulares

(Clibanornis

dendrocolaptoides,

Biatas

nigropecuts,

Onychorhynchus

swainsoni); necessidade de hábitats de dois ou mais tipos (Mesembrinibis cayennensis),
migratórias (Buteo swainsoni, Falco peregrinus), deslocantes sazonais (Procnias
nudicollis, Sporophila falcirostris); perseguidas para cativeiro e/ou tráfico (todos os
psitacídeos, mais Sporophila falcirostris, S.plumbea, S.angolensis).

4.6.1.5.8

Relevância conservacionista da região

A macro-região está situada dentro de duas áreas prioritárias para a conservação
da biodiversidade: PROBIO-500 (Médio Rio Tibagi) e PROBIO-501 (Alto Médio Rio Tibagi
e Alto Rio Iguaçu), sendo a primeira categorizada como "muito alta importância biológica"
e a segunda "alta importância biológica" (MMA, 2000). Essas duas áreas destacam-se
não somente por sua grande diversidade biológica (o que concorda com a riqueza
avifaunística, vide Anjos et al., 1997; Anjos & Schuchmann, 1997) mas também pelo
pequeno conhecimento disponível existente.
Nesse sentido, embora a macro-região esteja razoavelmente descaracterizada
quanto a sua composição florística e estrutura da paisagem original, o sistema em
mosaico que se apresenta regionalmente, abriga diversos remanescente ainda originais
ou, quando muito, secundários, mas também relevantes e, desta forma, de grande
importância para a manutenção da avifauna de toda a Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi.
A região do médio Tibagi, com efeito, associa-se geograficamente a uma área
importante para a conservação de aves (IBA) no domínio da Mata Atlântica postulado por
Bencke et al. (2006), a denominada "Cânion do Guartelá" que, além dos hábitats
presentes neste acidente orográfico, engloba outras regiões próximas, contendo uma
considerável extensão de campos nativos com capões, brejos e lagoas naturais, com
matas de caráter mais tropical encravadas em vales e grotões fluviais. Essa IBA
compartilha muitas espécies ocorrentes em An e Ap, dentre elas a ameaçada Anthus
nattereri e as near-threatened Piculus aurulentus, Clibanornis dendrocolaptoides,
Leptasthenura setaria, Scytalopus indigoticus, Phibalura flavirostris, Euphonia chalybea e
Cyanocorax caeruleus, dentre várias outras.
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4.6.1.5.9

Caracterização pontual (An)

A Terra Indígena de Queimadas, em conjunto com a de Mococa e alguns outros
fragmentos de pequeno porte, compõe um sistema importante para a manutenção de
biodiversidade no médio Tibagi, visto configurar-se como um dos maiores e mais
relevantes remanescentes florestais em toda essa região. A avaliação prévia de campo
revelou uma riqueza qualitativa considerável de avifauna, com destaque para espécies
que figuram em listas de táxons ameaçados de extinção, endêmicas do Domínio da Mata
Atlântica e mesmo bioindicadoras de qualidade ambiental; se comparada com outras
áreas amostradas na Ap, a riqueza de aves é bastante representativa (n=211), o que
deve ser considerado positivo em confronto com o estado das demais áreas adjacentes.
Possivelmente o detalhe mais importante como definidor dessa diversidade é a
orografia, junto à manutenção de pequenos setores com vegetação primária
miscigenados com áreas relativamente alteradas. Essa configuração determina uma
grande quantidade de hábitats que se alteram em decorrência da zonação altitudinal mas,
simultaneamente, também com o mosaico resultante.
Apesar da paisagem original da TIQ estar bastante descaracterizada, outros
fatores são decisivos para sua manutenção como unidade relevante no já grandemente
fragmentado cenário da macro-região. Uma delas é o aspecto da regeneração de
vegetação, variável em capoeiras a estádio bastante adiantado, permitindo a subsistência
de certos elementos importantes (p.ex. riqueza de epífitas, espécies arbóreas de grande
porte, etc) e fornecendo condições bastante satisfatórias para a presença de avifauna rica
e relevante.
Um significativo perímetro, em especial em locais de difícil acesso e inseridos em
vales profundos de cursos d'água, destaca-se por sua composição florística e mesmo por
espécies vegetais que não sofreram intervenção, favorecendo a ocorrência de
microambientes particulares em todo o contexto regional. Por essas características,
aliadas à linearidade dos talvegues, torna-se favorável a grande extensão desses
ambientes e, naturalmente, a possibilidade de conexões com outros fragmentos.
Em vários pontos da TIQ há a representação de ambientes singulares como
taquarais e adensamento de sub-bosque, condição essencial para a presença de algumas
aves mais exigentes. Nesse sentido, destacam-se os ocupantes de brenhas de caráter
terrícola

ou

arborícola

como

Geotrygon

montana,

Dromococcyx

pavoninus,
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Baryphthengus ruficapillus, Malacoptila striata, Nonnula rubecula, Biatas nigropectus,
Drymophila rubricollis, Grallaria varia, Hylopezus nattereri, Chamaeza ruficauda,
Clibanornis dendrocolaptoides, Automolus leucophthalmus, Onychorhynchus swainsoni,
Thlypopsis sordida, Habia rubica e Amaurospiza moesta. No estratos médios a superior,
englobando as copas, são presentes Philydor rufum, Phyllomyias virescens, Tolmomyias
sulphurescens, Muscipipra vetula, Syristes sibilator, Pachyramphus viridis, Saltator
fuliginosus e os rapineiros Leptodon cayanensis, Micrastur semitorquatus e Strix hylophila,
sendo todos esses, de certa forma, indicadores de qualidade ambiental (Wong, 1985,
1986).
Frugívoros de grande deslocamento são raros mas, dentre esses, destacam-se os
psitacídeos (com 6 espécies registradas) e os ranfastídeos (Pteroglossus bailloni e
Ramphastos dicolorus). Espécies corticícolas são comuns (n= 13 espécies), mas
nenhuma das que ocorre na macro-região e que possa ser considerada bioindicadora de
qualidade ambiental foi localizada, indicando pequena disponibilidade de troncos de
grande porte, micro-hábitat fundamental à sua presença. Há apenas uma que mereceria
maior destaque, o arapaçu-de-bico-torto (Campylorhamphus trochilirostris), espécie pouco
conhecida nos setores meridionais de sua distribuição.
Espécies de grande porte (p.ex. tinamídeos, cracídeos e odontoforídeos), todas
ligadas ao interesse cinegético local, estão se tornando muito raras, por certo em
decorrência de perseguições isoladas, muito embora a caça de aves seja alternativa
secundária para o consumo da comunidade indígena, segundo relatos locais. Esse é um
padrão geral em toda a região da bacia do Tibagi, bem como em vários outros pontos por
todo o sul do Brasil, em especial onde há fragmentos florestais que mantém parte de sua
integridade, como no caso aqui avaliado; embora em pequena população, são pelo
menos cinco as espécies de tinamídeos, e duas de galiformes constatadas na região.
Uma comparação (Tabela XXXVIII) entre a avifauna da macro-região (Ap) com aquela
registrada na área de estudo (An), leva às seguintes conclusões:
•

Quase 2/3 da avifauna florestal da macro-região (An+Ap) está

presente em TIQ, o que é causado pela predominância desta guilda (69,2%) da
avifauna de An.
•

A sequência decrescente de representatividade regional é a dos

terrícolas e tamnícolas, que apresentam-se - respectivamente - com 80 e 60% da
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avifauna de An+Ap; o grupo mais defasado, neste contexto, é o dos corticícolas
(pouco mais da metade da riqueza verificada para a macro-região).
•

As espécies semi-florestais são as que mais foram condizentes com o

padrão macro-regional, sendo registradas em TIM mais de 3/4 do total de An+Ap.
Há uma evidente carência de espécies campícolas (em An ocorre apenas pouco
mais da metade do que foi registrado em An+Ap) e especialmente aquáticas (1/3 de
An+Ap).
Tabela XXXVIII - Riquezas das várias guildas de ocupação de ambiente, confrontadas com sua
representação na avifauna da macro-região.

GUILDAS
Florestal

RIQ.

146

%

61,1

Semi-florestal

35

76,1

Campícola

19

52,8

Aquática
Aerícola

5

6

33,3

SUBGUILDAS

RIQ.

%

Terrícola

4

80,0

Tamnícola

131

60,9

Corticícola

11

57,9

Limicola

3

30,0

Natante

2

66,7

Mergulhadora

0

0,0

54,5
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Tabela XXXIX - Avifauna registrada na Terra Indígena de Queimadas, com indicações de registros
marginais. LEGENDA: TIQ: Terra Indígena de Queimadas (números indicam abundância relativa obtida
durante campanha); Int., registrada no interior da TI, Ent. registrada no entorno da TI; *. Área de Influência
UHE-Mauá (CNEC, 2004), sem localidade indicada, apenas os registros inéditos e desconsiderados os
obtidos por "entrevistas". Adjacências (registros na Ap): FH, Fazenda Harmonia (24°18'S, 50°36'W; alt.
771 m) (1: Pinto, 1938, 1944; 2: Rodrigues et al., 1981; 3: Anjos & Schuchmann, 1997; Va, Varanal
(24°25'S, 50°35'W; alt. 730 m) (Anjos et al., 1997; Anjos & Schuchmann, 1997); Im, Imbauzinho (24°15'S,
50°40'W; alt. 775 m) (Anjos & Schuchmann, 1997); SC, Serra do Cadeado (23°55'S, 51°10'W; alt. 1130 m)
(Anjos & Schuchmann, 1997); KO, Floresta Klabin-Ortigueira (24°10'S, 51°05"W, alt. 814 m) (A.Urben-Filho
e L.R.Deconto, registros inéditos em junho de 2007); FA, foz do Rio das Antas (24°02'S, 50°41'W; alt. 548
m) (registros em 12-13 de fevereiro de 2007: F.C.Straube; SA, Salto Aparado - Rio Tibagi (24°11'S,
50°42'W; alt. 645 m) (registros em 13 de fevereiro de 2007: F.C.Straube, n.publ.); TIM, Terra Indígena de
Mococa (24°00'S, 50°45'W; alt. 590 m) (registros em julho/agosto de 2007).
NOME CIENTÍFICO

TIQ
Int

Ent

*

Adjacências

Guildas

Va

Fl-Te

TINAMIFORMES
TINAMIDAE
Tinamus solitarius
Crypturellus parvirostris

4

KO, FA, TIM

SF

Crypturellus tataupa

2

Va, TIM

Fl-Te

Crypturellus obsoletus

0/3

*

Im, Va, FA, TIM

Fl-Te

Rhynchotus rufescens

3

*

Va

Ca

Nothura maculosa

2

*

Va

Ca

*

KO, Va, TIM

Aq-Na

Va

Aq-Na

TIM

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, SA

Fl-Ta

*

Im, Va

Fl-Te

ANSERIFORMES
ANATIDAE
Amazonetta brasiliensis

1

x

Cairina moschata

GALLIFORMES
CRACIDAE
Penelope superciliaris

0/2

Penelope obscura
ODONTOPHORIDAE
Odontophorus capueira

3

PODICIPEDIFORMES
PODICIPEDIDAE
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TIQ

NOME CIENTÍFICO

Adjacências

Guildas

Va

Aq-Me

Va, FA, SA

Aq-Me

Tigrisoma lineatum

Va

Aq-Li

Nycticorax nycticorax

Va

Aq-Li

Butorides striata

Va, FA

Aq-Li

*

FA

Ca

*

Va, TIM

Aq-Li

FH1, Va, FA, TIM

Ca

Va, TIM

Aq-Li

Va, FA, TIM

Ca

Va

SF

Va, TIM

SF

KO, Va, SC, TIM

SF

1

Va

SF

2

Im, Va, TIM

Fl-Ta

*

Im, Va, SA

Fl-Ta

*

Va, FA, TIM

SF

Ictinia plumbea

FH3, Im, Va, FA, SA

Fl-Ta

Accipiter striatus

Im, TIM

Fl-Ta

Int

*
Ent

Podilymbus podiceps

PELECANIFORMES
PHALACROCORACIDAE
*

Phalacrocorax brasilianus

CICONIIFORMES
ARDEIDAE

Bubulcus ibis
Ardea alba

1

0/x

Syrigma sibilatrix

1

0
*

Egretta thula
THRESKIORNITHIDAE
Theristicus caudatus

0/1

0/x

Mesembrinibis cayennensis

CATHARTIFORMES
CATHARTIDAE
Cathartes aura
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa

4

0

0/5

0/x

*

FALCONIFORMES
ACCIPITRIDAE
Leptodon cayanensis
Elanoides forficatus
Elanus leucurus

Geranospiza caerulescens

2

x

1

Fl-Ta
*

Va

SF

Buteo melanoleucus

Va

Fl-Ta

Buteo swainsoni

Im

SF

Heterospizias meridionalis

Buteo brachyurus
Rupornis magnirostris

3
0/5

Fl-Ta
0/x

*

FH3, Im, Va, SC, KO, FA, TIM

Fl-Ta
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TIQ

NOME CIENTÍFICO
Int

*

Adjacências

Guildas

Va, KO

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, FA, KO, TIM

SF

*

Va, FA, SA, TIM

SF

TIM

SF

Va, TIM

SF

Ent

Spizaetus melanoleucus
FALCONIDAE
Caracara plancus

0/5

Milvago chimachima

0/2

0

Falco femoralis
Falco sparverius

0/1

SF

0/1
*

Micrastur ruficollis
Micrastur semitorquatus

*

0

Falco peregrinus
Herpetotheres cachinnans

0/x

1

Im, Va, TIM

Fl-Ta

FH3, Im, Va, TIM

Fl-Ta

Va

Fl-Ta

GRUIFORMES
RALLIDAE
Va

Aramides cajanea
Aramides saracura

0/1

0

Im, Va, FA, TIM

SF

Pardirallus nigricans

1

Va, FA, TIM

Fl-Te

Porzana albicollis

1

Va

Aq-Li

Va

Aq-Li

TIM

Aq-Na

Va

SF

Va, SC, FA, SA, TIM

Ca

Tringa solitaria

Va

Aq-Li

Calidris melanotos

Va

Aq-Li

Porphyrio martinica
0

Gallinula chloropus
CARIAMIDAE
Cariama cristata

CHARADRIIFORMES
CHARADRIIDAE
Vanellus chilensis

0/5

0/x

*

SCOLOPACIDAE

JACANIDAE
1

x

*

Va, TIM

Aq-Li

Columbina talpacoti

0/3

0/x

*

Va, SC, FA, KO, TIM

SF

Columbina squammata

0/2

0

*

Va, KO, TIM

SF

Jacana jacana

COLUMBIFORMES
COLUMBIDAE
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TIQ

NOME CIENTÍFICO
Int
Columbina picui

*

0/1

Claravis pretiosa
Columba livia

0/5

x

Patagioenas speciosa
Patagioenas picazuro
Patagioenas cayennensis

Adjacências

Guildas

Va, TIM

SF

Va, TIM

Fl-Ta

TIM

SF

Im

Fl-Ta

Ent

0/5

0/x

*

Im, Va, SC, SA, KO, TIM

SF

1

x

*

FH3, Im, Va, KO, TIM

Fl-Ta

FH3, Im, Va

Fl-Ta

*

Va, SC, KO, TIM

SF

Patagioenas plumbea
Zenaida auriculata

0/4

0

Geotrygon montana

4

*

FH23, Im, Va, FA, KO, TIM

Fl-Ta

Leptotila verreauxi

4

*

FH3, Im, Va, TIM

Fl-Ta

Leptotila rufaxilla

1

*

FH3, Im, Va

Fl-Ta

0/5

*

FH3, Im, Va, TIM

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SC, FA, SA, TIM

Fl-Ta

*

Va, TIM

Fl-Ta

*

FH3, Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, TIM

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, FA, KO, TIM

Fl-Ta

*

Im, Va, SA

Fl-Ta

Coccyzus americanus

Va

Fl-Ta

Coccyzus melacoryphus

Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SC, FA, KO, TIM

Fl-Ta

Im

SF

PSITTACIFORMES
PSITTACIDAE
Aratinga leucophthalma
Pyrrhura frontalis

4

Forpus xanthopterygius

2

Brotogeris tirica

1

Pionopsitta pileata

5

Pionus maximiliani

0/5

x

Amazona vinacea

CUCULIFORMES
CUCULIDAE

Piaya cayana

0/5

0

*

Crotophaga major
Crotophaga ani

0/4

0

*

Va, SA, KO, TIM

SF

Guira guira

0/5

0/x

*

Im, Va, SA, KO, TIM

SF

*

Im, Va, FA

Fl-Ta

Va, TIM

Fl-Ta

Va, TIM

SF

Va

Fl-Ta

Tapera naevia

2

Dromococcyx pavoninus

1

STRIGIFORMES
TYTONIDAE
Tyto alba
STRIGIDAE
Megascops choliba

2

x
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TIQ

NOME CIENTÍFICO

Adjacências

Guildas

Megascops atricapilla

Va

Fl-Ta

Pulsatrix koeniswaldiana

Va

Fl-Ta

Int

*
Ent

Strix hylophila

2

Va

Fl-Ta

Glaucidium brasilianum

1

FH3, Va

Fl-Ta

Athene cunicularia

1

Va, TIM

Ca

Va

Fl-Ta

x

*

Rhinoptynx clamator

Ca

Asio flammeus
Asio stygius

Va, TIM

Fl-Ta

Im, Va

Fl-Ta

Im, Va

Fl-Ta

Va, SC, TIM

SF

CAPRIMULGIFORMES
NYCTIBIIDAE
*

Nyctibius griseus
CAPRIMULGIDAE
Lurocalis semitorquatus
Nyctidromus albicollis

1

Caprimulgus sericocaudatus

1

Macropsalis creagra

2

*

Fl-Ta
*

Va

Fl-Ta

Va

Ae

Va

Ae

Va

Ae

*

Va

Ae

*

Im, Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, TIM

Fl-Ta

Eupetomena macroura

Va

Fl-Ta

Florisuga fusca

Va, SC, TIM

Fl-Ta

SC

Ca

SC

Fl-Ta

Va, TIM

Fl-Ta

*

Va, FA, TIM

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, TIM

Fl-Ta

Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SC, TIM

Fl-Ta

APODIFORMES
APODIDAE
Cypseloides senex
Streptoprocne zonaris

0/2

Chaetura cinereiventris
Chaetura meridionalis
TROCHILIDAE
Phaethornis pretrei
Phaethornis eurynome

4

x

Colibri serrirostris
Anthracothorax nigricollis
Stephanoxis lalandi

1

Chlorostilbon lucidus
Thalurania glaucopis

2

Hylocharis sapphirina
Leucochloris albicollis
Amazilia lactea

0/2

*
*

Fl-Ta
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TIQ

NOME CIENTÍFICO

Adjacências

Guildas

Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SA, KO, TIM

Fl-Ta

*

Va, FA

Fl-Ta

*

Va, TIM

Fl-Ta

*

Va, TIM

Fl-Ta

Chloroceryle americana

Va, FA, TIM

Fl-Ta

Chloroceryle aenea

Va

Fl-Ta

Im, Va

Fl-Ta

Va, TIM

SF

Int

*
Ent

Calliphlox amethystina

TROGONIFORMES
TROGONIDAE
Trogon surrucura

0/5

Trogon rufus

CORACIIFORMES
ALCEDINIDAE
Ceryle torquatus
Chloroceryle amazona

1

x

MOMOTIDAE
Baryphthengus ruficapillus

1

GALBULIFORMES
BUCCONIDAE
Nystalus chacuru
Malacoptila striata

2

*

Nonnula rubecula

2

*

Fl-Ta
FH3, Im, Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SA

Fl-Ta

FH3, Im, Va, FA, SA, TIM

Fl-Ta

TIM

Fl-Co

FH23, Im, Va, SC, FA, SA, KO

Fl-Co

FH3, Im, Va, SC

Fl-Co

*

Im, Va, SC, SA, KO, TIM

Fl-Co

*

FH3, Im, Va, SC, FA, KO, TIM

Fl-Co

FH3, Im, Va, FA, TIM

Fl-Co

*

FH3, Im, Va, TIM

Fl-Co

*

Va, SC, FA, SA, KO, TIM

SF

*

FH3, Im, SA, TIM

Fl-Co

*

FH3, Im, Va, FA, TIM

Fl-Co

PICIFORMES
RAMPHASTIDAE
Pteroglossus bailloni
Ramphastos dicolorus

1
0/1

*

PICIDAE
Picumnus cirratus
Picumnus temminckii

0/5

*

Melanerpes flavifrons
Melanerpes candidus

0/1

Veniliornis spilogaster

0/5

Piculus aurulentus

4

Colaptes melanochloros

4

Colaptes campestris
Celeus flavescens
Dryocopus lineatus

0/4

0

0/x

0
4
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TIQ

NOME CIENTÍFICO

Adjacências

Guildas

Campephilus robustus

FH3, Im, Va, TIM

Fl-Co

Campephilus melanoleucos

FH3, Va

Fl-Co

Int

*
Ent

PASSERIFORMES
THAMNOPHILIDAE
*

Hypoedaleus guttatus
Batara cinerea

0/5

Mackenziaena leachii

4

Mackenziaena severa

0/5

Biatas nigropectus

Fl-Ta
FH3, Im, Va, FA, KO, TIM

Fl-Ta

Im, Va, FA, TIM

Fl-Ta

FH3, Im, Va, KO, TIM

Fl-Ta

2

Fl-Ta

Thamnophilus caerulescens

0/5

*

FH23, Im, Va, SC, FA, SA, KO, TIM

Fl-Ta

Thamnophilus ruficapillus

0/2

*

Va, TIM

Fl-Ta

5

*

FH23, Im, Va, SA, TIM

Fl-Ta

Va

Fl-Ta

FA, TIM

Fl-Ta

FH3, Va

Fl-Ta

Dysithamnus mentalis
Dysithamnus xanthopterus
Drymophila rubricollis

1

Drymophila ferruginea
Drymophila malura
Pyriglena leucoptera

0/5

*

FH23, Im, Va, FA, SA, TIM

Fl-Ta

5

*

FH23, Im, Va, SC, SA, Ko, TIM

Fl-Ta

0/5

*

FH23, Im, Va, SA, TIM

Fl-Ta

FH3, Im, Va

Fl-Ta

Im, Va

Fl-Ta

Im, Va, FA, TIM

Fl-Ta

KO

Fl-Ta

FH3, Va, TIM

Fl-Ta

FH3, Im, Va

Fl-Ta

2

Im, Va

Fl-Ta

4

FH3, Im, Va, TIM

Fl-Ta

CONOPOPHAGIDAE
Conopophaga lineata
GRALLARIIDAE
Grallaria varia
Hylopezus nattereri

2
0/2

RHINOCRYPTIDAE
Psiloramphus guttatus

4

Scytalopus notorius
Scytalopus indigoticus

4

FORMICARIIDAE
*

Chamaeza campanisona
Chamaeza ruficauda
SCLERURIDAE
Sclerurus scansor
DENDROCOLAPTIDAE
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TIQ

NOME CIENTÍFICO

Adjacências

Guildas

Va

Fl-Co

*

FH23, Im, Va, SC, FA, SA, KO, TIM

Fl-Co

*

FH23, Im, Va, SC, SA, TIM

Fl-Co

Va

Fl-Co

FH23, Im, Va, TIM

Fl-Co

Lepidocolaptes angustirostris

Im, Va

Fl-Co

Lepidocolaptes falcinellus

FH2, Im, Va, FA, SA

Fl-Co

FH3, Va

Fl-Co

Va, SC, KO, TIM

SF

FH123, Va, SC, FA, KO

Fl-Ta

Va

Fl-Ta

*

FH23, Im, Va, SA, KO, TIM

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, SA, KO, TIM

Fl-Ta

FH23, Va, TIM

Fl-Ta

Int

*
Ent

Dendrocincla turdina
Sittasomus griseicapillus

0/5

Dendrocolaptes platyrostris

0/3

0

Xiphocolaptes albicollis
Xiphorhynchus fuscus

Campylorhamphus trochilirostris

2

*

1

FURNARIIDAE
Furnarius rufus

0/5

Leptasthenura setaria

0/2

0/x

*

Leptasthenura striolata
Synallaxis ruficapilla

0/5

Synallaxis cinerascens

5

Synallaxis frontalis

2

Synallaxis spixi
Certhiaxis cinnamomea
Cranioleuca obsoleta
Clibanornis dendrocolaptoides

0

0/5

*

FH3, Im, Va, FA, Ko, TIM

Fl-Ta

1

*

FH2, FA

Ca

0/2

Im, Va, KO, TIM

Fl-Ta

4

FH3, Im, Va, TIM

Fl-Ta

Va

Ca

Im, Va, SC

Fl-Ta

FH23, Im, Va, TIM

Fl-Ta

FH3, Im, Va, FA, TIM

Fl-Ta

KO

Fl-Ta

x

Anumbius annumbi
Anabacerthia amaurotis
Syndactyla rufosuperciliata

0/3

Philydor rufum

5

Philydor lichtensteini

2

Automolus leucophthalmus

1

*

Va, TIM

Fl-Ta

0/2

*

FH3, Im, Va, TIM

Fl-Ta

FH3, Im, Va

Fl-Ta

Im, Va

Fl-Ta

FH23, Im, Va, TIM

Fl-Ta

FH23, Im, Va, TIM

Fl-Ta

FH23, Im, Va, FA, SA, TIM

Fl-Ta

FH3, Va, TIM

Fl-Ta

FH23, Va

Fl-Ta

Hemitriccus obsoletus

Im, Va

Fl-Ta

Hemitriccus nidipendulus

FH2, Im, Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SA, KO, TIM

Fl-Ta

Lochmias nematura

*

Heliobletus contaminatus
*

Xenops minutus
Xenops rutilans

1

TYRANNIDAE
Mionectes rufiventris

2

Leptopogon amaurocephalus

5

*

Corythopis delalandi
Hemitriccus diops

Poecilotriccus plumbeiceps

3

4

*
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TIQ

NOME CIENTÍFICO

Adjacências

Guildas

Todirostrum cinereum

Va

Fl-Ta

Phyllomyias griseocapilla

Va

Fl-Ta

FH1, Im

Fl-Ta

FH23, Im, Va, KO

Fl-Ta

Im, Va, KO, TIM

Fl-Ta

Int

Phyllomyias virescens

1

Phyllomyias fasciatus

2

Myiopagis caniceps

5

Myiopagis viridicata

2

Elaenia flavogaster

2

*
Ent

*

Fl-Ta
Va, FA

SF

Elaenia parvirostris

FH3, Va

Fl-Ta

Elaenia mesoleuca

Va

Fl-Ta

Elaenia chiriquensis

Va

Fl-Ta

Elaenia obscura

Va

Fl-Ta

Im, Va, FA, KO, TIM

Ca

TIM

Fl-Ta

Camptostoma obsoletum

5

*

Serpophaga nigricans
Serpophaga subcristata

0/1

FH1, Va, SC

Fl-Ta

Capsiempis flaveola

0/5

Im, Va, TIM

SF

Euscarthmus meloryphus

1

Fl-Ta
Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, KO, TIM

Fl-Ta

Im, Va

Fl-Ta

FH23, Va, TIM

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SA, KO, TIM

Fl-Ta

FH23

Fl-Ta

*

FH23, Im, Va, SA, TIM

SF

*

FH2, Va, TIM

SF

*

Va, TIM

Fl-Ta

FH23, Im, Va, KO, TIM

Fl-Ta

Phylloscartes oustaleti
Phylloscartes ventralis

3

Phylloscartes eximius
Myiornis auricularis

2

Tolmomyias sulphurescens

5

Onychorhynchus swainsoni

2

*

Platyrinchus mystaceus
Myiophobus fasciatus

0/5

Hirundinea ferruginea

0/1

Lathrotriccus euleri

0/5

0/x

Cnemotriccus fuscatus

1

FH2, Va

Fl-Ta

Contopus cinereus

2

FH3, Va, TIM

SF

Satrapa icterophrys

1

*

Va

SF

Knipolegus cyanirostris

1

*

Va

Ca

*

Va

Ca

*

Va

Fl-Ta

Va, TIM

Ca

Va

Fl-Ta

*

Im, Va, SA, TIM

SF

*

Va, SA

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, SA

Fl-Ta

*

Va, TIM

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, SC, FA, SA, KO, TIM

Fl-Ta

Pyrocephalus rubinus
Xolmis cinereus

1

Muscipipra vetula

2

Arundinicola leucocephala
Colonia colonus

0/4
0/x

Machetornis rixosa
Legatus leucophaius
Myiozetetes similis
Pitangus sulphuratus

1
0/3

0/x
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TIQ

NOME CIENTÍFICO
Int

*

Adjacências

Guildas

FH3

Fl-Ta

Ent

Conopias trivirgata
Myiodynastes maculatus

*

FH3, Im, Va

Fl-Ta

Megarynchus pitangua

*

FH3, Im, Va, FA, SA

Fl-Ta

Im, Va

Fl-Ta

*

FH2, Im, Va

Fl-Ta

*

Va

Fl-Ta

FH1, Va

Fl-Ta

Im, Va

Fl-Ta

FH3, Va, KO, TIM

Fl-Ta

Empidonomus varius

1

Tyrannus melancholicus

0

0

Tyrannus savana
Sirystes sibilator

0/2

Myiarchus swainsoni
Myiarchus ferox

1

Va

Attila rufus
OXYRUNCIDAE

Fl-Ta
*

Oxyruncus cristatus

Va

COTINGIDAE

Fl-Ta

Phibalura flavirostris

Va, KO

Fl-Ta
Fl-Ta

Procnias nudicollis

*

FH3, Va, TIM

Pyroderus scutatus

*

FH3, Va

PIPRIDAE
Chiroxiphia caudata

Fl-Ta
0/4

*

FH23, Im, Va, SA, TIM

TITYRIDAE

Fl-Ta

Schiffornis virescens

4

*

FH23, Im, Va, FA, TIM

Fl-Ta

Tityra cayana

1

*

FH3, Im, Va, SA

Fl-Ta

*

Tityra inquisitor
Pachyramphus viridis
Pachyramphus castaneus

1
0/5

Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus validus

2

*

Fl-Ta
FH3, Va, TIM

Fl-Ta

FH3, Im, Va, KO, TIM

Fl-Ta

FH3, Im, Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SA, KO

VIREONIDAE
Cyclarhis gujanensis

Fl-Ta
0/5

Vireo olivaceus

0

*

FH23, Im, Va, SC, FA, KO, TIM

Fl-Ta

*

FH23, Im, Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, TIM

Hylophilus poicilotis
CORVIDAE

Fl-Ta
FH1, Va

Cyanocorax caeruleus
Cyanocorax chrysops

0/5

*

Fl-Ta

FH13, Im, Va, TIM
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TIQ

NOME CIENTÍFICO
Int

*

Adjacências

Guildas

Ent

HIRUNDINIDAE

Ae

Tachycineta albiventer

*

Im, Va, TIM

Ae

Tachycineta leucorrhoa

2

0

*

Va, TIM

Ae

Pygochelidon cyanoleuca

2

x

*

Im, Va, TIM

Ae

Stelgidopteryx ruficollis

3

*

Va, SA, KO

Ae

Progne tapera

0

*

Va

Ae

Progne chalybea

2

*

Va, TIM

Ae

Va

Alopochelidon fucata
DONACOBIIDAE

Ca
TIM

Donacobius atricapilla
TROGLODYTIDAE
Troglodytes musculus

SF
0/3

0/x

*

FH3, Im, Va, SC, KO, TIM

TURDIDAE

Fl-Ta

Platycichla flavipes

Va

Fl-Ta

Turdus subalaris

FH3, Va

Fl-Ta

Turdus rufiventris

0/5

0

*

FH23, Im, Va, SC, FA, SA, KO, TIM

Fl-Ta

Turdus leucomelas

0/2

x

*

FH3, Im, Va, SC, SA, KO, TIM

Fl-Ta

Turdus amaurochalinus

0/3

0

*

FH3, Im, Va, SC, KO, TIM

Fl-Ta

*

FH23, Im, Va, TIM

Turdus albicollis

3

MIMIDAE
Mimus saturninus

Ca
0/1

x

*

Va, FA, KO, TIM

MOTACILLIDAE
Anthus lutescens

Ca
0/1

Ca

Anthus hellmayri

FH1

Anthus nattereri

FH1

COEREBIDAE
Coereba flaveola

Ca

Fl-Ta
2

*

FH3, Va, TIM

THRAUPIDAE

Fl-Ta

Orchesticus abeillei

Va

Fl-Ta

Schistochlamys ruficapillus

Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SC, TIM

Fl-Ta

Cissopis leverianus

0/2

0
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TIQ

NOME CIENTÍFICO

Adjacências

Guildas

Va

Fl-Ta

FH23, Im, Va, TIM

Fl-Ta

TIM

Fl-Ta

FH23, Im, SC, FA, SA, TIM

Fl-Ta

FH13, Im, Va

Fl-Ta

FH23, Im, Va, FA, TIM

Fl-Ta

FH123, Im, Va, FA, SA, SA, KO, TIM

SF

FH3, Im, Va, FA, KO, TIM

SF

Va. KO

Fl-Ta

Va, TIM

Fl-Ta

FH3, Va

Fl-Ta

Tangara peruviana

FH13, Va

Fl-Ta

Tersina viridis

Im, Va, SA, TIM

Fl-Ta

FH3, Va, SC, TIM

Fl-Ta

Im

Fl-Ta
Fl-Ta

Int

*
Ent

Orthogonys chloricterus
Pyrrhocoma ruficeps

4

Thlypopsis sordida

2

Trichothraupis melanops

*

0/5

Piranga flava
Habia rubica
Tachyphonus coronatus
Thraupis sayaca

1

*

0/5
1

x

*

Thraupis bonariensis
Stephanophorus diadematus

2

Pipraeidea melanonota

2

Dacnis cayana

2

*

0

*

Dacnis nigripes
Hemithraupis guira

5

FH3, Im, Va, FA, KO, TIM

Conirostrum speciosum

3

FH3, Im, Va, FA, KO, TIM

EMBERIZIDAE

SF

Zonotrichia capensis

0/2

Ammodramus humeralis

0/1

Haplospiza unicolor

0/x

*

FH23, Im, Va, SC, FA, KO, TIM

Ca

*

Va, FA

Fl-Ta

FH23, Va

Fl-Ta

FH2

Ca

1

Tiaris fuliginosa
Donacospiza albifrons

1

Va

Fl-Ta

Poospiza cabanisi

4

FH23, Va

SF

Va, FA, KO

Ca

Sicalis flaveola

0/1

Sicalis luteola

1

0/x

Ca
FH1

Emberizoides herbicola
Embernagra platensis

3

Volatinia jacarina

2

Ca
Ca

Va, FA, KO, TIM

Fl-Ta

Sporophila falcirostris

FH3

Ca

Sporophila plumbea

FH3

SF

Im, Va, FA, TIM

Fl-Ta

Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, TIM

Fl-Ta

FH3, Va

Fl-Ta

Sporophila caerulescens

0

0/2

*

Sporophila angolensis
Amaurospiza moesta

1

Arremon flavirostris
Coryphospingus cucullatus
CARDINALIDAE

0/4

*

0

TIM
Fl-Ta
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TIQ

NOME CIENTÍFICO

*

Adjacências

Guildas

*

FH23, Im, Va, SC, SA, KO, TIM

Fl-Ta

0/3

Im, Va, TIM

Fl-Ta

0/1

FH3, Im, Va

Int

Ent

Saltator similis

0/5

0

Saltator grossus
Cyanocompsa brissonii
PARULIDAE

Fl-Ta
0/5

0

*

Im, Va, KO, TIM

Ca

5

0

*

Va, FA, SA, TIM

Fl-Ta

Basileuterus culicivorus

0/5

0

*

FH23, Im, Va, SC, FA, SA, KO, TIM

Fl-Ta

Basileuterus leucoblepharus

0/5

0

*

FH23, Im, Va, SC, SA, KO, TIM

Fl-Ta

Parula pitiayumi
Geothlypis aequinoctialis

*

Phaeothlypis rivularis
ICTERIDAE

Fl-Ta

Cacicus chrysopterus

0/5

*

FH23, Im, Va, SA, KO, TIM

Fl-Ta

Cacicus haemorrhous

0/5

*

FH3, Im, Va, SA, TIM

Fl-Ta

Icterus cayanensis

Va

Ca

Gnorimopsar chopi

Va, FA, KO

Ca

Agelasticus cyanopus

Va

Ca

Agelasticus thilius

Va

Ca

Chrysomus ruficapillus

Va

Ca

*

TIM

SF

*

Im, Va, FA, KO, TIM

SF

Molothrus rufoaxillaris

Va

SF

Molothrus oryzivorus

Va

Ca

Va

Ca

Pseudoleistes guirahuro

1
x

Molothrus bonariensis

Sturnella superciliaris

0/3

Va

Dolichonyx oryzivorus
FRINGILLIDAE
Carduelis magellanica
Euphonia chlorotica

Ca
2

0

0/1

0

*
*

Euphonia violacea
Euphonia chalybea
Chlorophonia cyanea

0

Va, FA, TIM

Fl-Ta

TIM

Fl-Ta

Va, SA

Fl-Ta

Im, Va

Fl-Ta

FH3, Va

PASSERIDAE
Passer domesticus

SF
0/5

0/x

*

KO, TIM

Nota: São desconsiderados os registros de Hylophylax poecilinota e Automolus rufipileatus citados por

Rodrigues et al., (1981: FH) e Arremon taciturnus citado por Anjos & Schuchmann (1997: Im) por
incompatibilidade biogeográfica.
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4.6.1.6 Diagnóstico Mastofaunístico
4.6.1.6.1

Introdução

A notável diversidade de formas, funções morfológicas e hábitos alimentares dos
mamíferos, permite grande eficiência adaptativa aos mais variados nichos, os mantendo
em complexa relação de interdependência com o meio. Nesse sentido, muitos grupos são
reconhecidamente

importantes

na

regulação

dos

ecossistemas

tropicais.

Para

exemplificar, podemos citar os quirópteros, os marsupiais e algumas espécies de
carnívoros (omnívoros) e ungulados (Reis & Guillaumet 1983, Bodmer 1989a, b, Bodmer
1991, Eisenberg & Redford 1999). Muitos desses mamíferos estão envolvidos na
dispersão de sementes e na polinização de plantas (Janson et al. 1981, Fleming & Sosa
1994, Garber & Lambert 1998, Wright & Duber 2001, Judd et al. 2002), podendo
contribuir nos efeitos top-down na estruturação da vegetação e ainda promover função
estabilizadora no ecossistema (Terborgh 1988). Em razão disso, sua exclusão total ou
parcial da natureza deve exercer impactos na dispersão de sementes e na sobrevivência
das plântulas (Wright & Duber 2001, Galetti et al. 2006) (veja Figura 132).

Figura 132 - A função ecológica de duas espécies de grandes mamíferos com maior biomassa em
florestas tropicais (baseado em Beck, 2006).
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Embora 658 espécies de mamíferos tenham sido descritas para o Brasil até o ano
de 2006 (Reis et al. 2006), estando o país entre os de maior diversidade mastofaunística
do Mundo (Mittermeier et al. 1992), muitas das informações básicas relacionadas a esses
táxons ainda não foram discutidas de forma satisfatória. Pra piorar, a pressão exercida
sobre esta fauna é cada vez maior, especialmente no que se refere às alterações em seu
hábitat, acarretando assim disfunções ecológicas severas e com efeitos desastrosos,
como: declínios pronunciados nas populações de muitas espécies, alterações em suas
áreas naturais de ocorrência, extinções locais, entre outras.
O estado do Paraná, com seu intenso histórico de ocupação que remonta o século
XIX, representa bem essa realidade. Fitogeograficamente, a Terra Indígena de
Queimadas (TIG) está inserida nos domínios da Floresta Atlântica (l.s.), mais
especificamente no ecossistema Floresta Ombrófila Mista, na bacia do médio Tibagi.
Segundo relatório gerado pela CNEC (2004), a TIG está localizada na Área de Influência
Indireta (AII) da UHE Mauá, uma paisagem que mantém muitos fragmentos florestais
(cerca de 483 mil hectares) cercados por uma matriz inóspita (reflorestamentos,
pastagens, culturas, etc). Neste mosaico, há potencial de suporte para uma parte
significativa das populações originais de mamíferos. Tal inferência é reforçada quando da
análise da bibliografia recente disponibilizada para região (e.g.: Peracchi et al. 2002; Reis
et al. 2002; Reis et al. 2005a), em adição aos dados apresentados no Estudo de Impacto
Ambiental do empreendimento supracitado (CNEC 2004).
As informações mastofaunísticas disponíveis para macroregião se concentram na
Fazenda Monte Alegre e adjacências (município de Telêmaco Borba), onde há mais de
duas décadas vêm se desenvolvendo pesquisas com diversos grupos de mamíferos (v.
Reis et al. 2005a). Com base nesses esforços é possível traçar, ainda que de forma
aproximada, a riqueza de mamíferos para os fragmentos florestais de interesse. Cabe
salientar, no entanto, para o real conhecimento da mastofauna da TIQ há necessidade de
um maior detalhamento dessas informações, por meio de amostragens pontuais,
periódicas e de longa duração.

4.6.1.6.2

Métodos
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As informações aqui apresentadas são oriundas de uma visita in loco realizada nos
dias 30 e 31 de julho, 01, 05 e 06 de agosto de 2007, nos quais buscou-se avaliar a
região em relação a sua capacidade de suporte da mastofauna. Para tanto, a TIQ foi
percorrida (a pé e de carro) e seus remanescentes florestais vistoriados na busca de
evidências diretas (visualizações, vocalizações e carcaças) e indiretas (pegadas, fezes,
tocas, restos de forrageamento, sinais na vegetação e no solo).
Amostras fecais de carnívoros foram coletadas e utilizadas como método
complementar ao inventário, uma vez que é possível a identificação específica de presas
e predadores por meio da análise dos pêlos. Assim, quando encontradas, as fezes foram
coletadas e posteriormente analisadas em laboratório. Para a identificação dos pêlos
(predadores e presas), foram feitas lâminas de impressão de cutícula e lâminas com pêlos
diafanizados para observação em microscópio binocular do padrão de medula, de acordo
com a técnica desenvolvida por Quadros & Mikich (1999) e Quadros (2002).
Adicionalmente, foram realizadas entrevistas com moradores da comunidade (n =
10), por meio de questionamentos em relação às espécies de mamíferos de ocorrência na
região e a utilização da mastofauna pela comunidade; fotografias de mamíferos foram
exibidas buscando a comprovação das informações (pranchas retiradas de Reis et al.
2006).
Optou-se por incluir na lista as espécies de potencial ocorrência na TIQ,
considerando a tipologia vegetacional, o tamanho e o grau de isolamento dos
remanescentes florestais visitados. O principal critério adotado para seleção desses
táxons foi a análise da literatura disponível sobre os mamíferos da Floresta Atlântica do
estado de Paraná, com ênfase na região de estudo. Nesse sentido, buscou-se
preferencialmente dados obtidos para áreas em estado de conservação semelhantes aos
locais estudados.
Deste modo, as espécies registradas por meio de evidências diretas e indiretas e
entrevistas, foram consideradas de ocorrência comprovada para a área de estudo,
enquanto as obtidas em revisão bibliográfica foram consideradas de potencial ocorrência.
O status de conservação das espécies segue a Lista da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção (Machado et al. 2005) e o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada do
Paraná (Mikich & Bérnils 2004). Os aspectos bionômicos adotados foram retirados de
Fonseca et al. (1996), Emmons (1997), Eisenberg & Redford (1999), Nowak (1999) e Reis
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et al. (2006). Nomenclatura e ordenação taxonômica seguem o proposto por Wilson &
Reeder (2005).

4.6.1.6.3

Resultados

Composição de espécies e caracterização ecológica
Com base nos métodos acima apresentados foi possível listar 121 espécies de
mamíferos para TIQ, distribuídas em 26 famílias e dez ordens (Tabela XL e Tabela XLI). O
grupo mais bem representado foi Chiroptera com 47 espécies (38,8% do total), seguido
por Rodentia (26 espécies; 21,5%), Didelphimorphia e Carnivora (15; 12,4% cada),
Artiodactyla (6; 4,9%), Cingulata (5; 4,1%), Pilosa, Primates e Lagomorpha (com duas
espécies cada; 1,7% cada), e Perissodactyla (1; 0,8%) (Tabela XL).
Tabela XL– Composição da fauna de mamíferos, comprovada e potencial, da Terra Indígena de
Queimadas.
ORDEM

NO DE

NO DE

FAMÍLIAS

ESPÉCIES

Didelphimorphia (gambás, cuícas, catitas)

1

15

Cingulata (tatus)

1

5

Pilosa (tamanduás)

1

2

Primates (macacos)

2

2

Lagomorpha (tapiti, lebre)

1

2

Chiroptera (morcegos)

4

47

Carnivora (cachorros, gatos, irara, furão, lontra, quati, mão-pelada)

4

15

Perissodactyla (anta)

1

1

Artiodactyla (cateto, veados)

2

6

Rodentia (serelepe, ratos, ouriço, preá, capivara, cutia, paca)

9

26

26

121

TOTAL

Considerando a lista dos mamíferos (não aquáticos) do estado do Paraná (Miretzki,
dados não publicados) e do Brasil (Reis et al. 2006), temos para este estudo o registro de
79,6%

dos

mamíferos

terrestres

esperados

para

o

estado

(total

=

152)

e

aproximadamente 19,9% daqueles registrados para o Brasil (total = 608).
Os táxons com ocorrência registrada localmente (entrevistas, pegadas, fezes,
carcaças e visualizações) para a TIQ estão distribuídos da seguinte maneira: 37 espécies
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pertencentes a oito ordens, sendo Carnivora o grupo mais bem representado (12
espécies; 32% do total), seguido por Rodentia (7; 19%), Artiodactyla (5; 13%), Cingulata
(4, 11%) Pilosa, Primates, Lagomorpha e Didelphimorphia (2 espécies cada; 5,5%), e
Perissodactyla (1; 3%).
Tabela XLI – Lista de mamíferos potenciais e/ou registrados para a Terra Indígena de Queimadas.
TÁXON

NOME POPULAR

CP

LO

há

RE

onm

bi

2

PR

BR

DD

-

ORDEM DIDELPHIMORPHIA
Família Didelphidae
Caluromys lanatus

Cuíca-lanosa

II

esc

Caluromys philander

Cuíca-lanosa

II

esc

onm

bi

1,2

DD

-

Chironectes minimus

Cuíca-d’água

II

saq

pis

bi

1,2

DD

-

Didelphis aurita

Gambá-de-orelha-preta

III

esc

onm

bi

1,2

-

-

Didelphis albiventris

Gambá-de-orelha-branca

III

esc

onm

bi

1,2

-

-

Gracilinanus microtarsus

Cuíca

II

esc

onm

bi

1,2

-

-

, et
***
***

Lutreolina crassicaudata

Cuíca-rabo-grosso

II

saq

onm

bi

1,2

DD

-

Marmosops incanus

Cuíca

II

esc

onm

bi

1,2

DD

-

Metachirus nudicaudatus

Cuíca-quatro-olhos

II

ter

onm

bi

1,2

DD

-

Micoureus paraguayanus

Cuíca

II

esc

onm

bi

2

-

-

Moodelphis americana

Catita

I

ter

onm

bi

2

-

DD

Monodelphis dimidiata

Catita

I

ter

onm

bi

1

-

DD

-

DD

Monodelphis iheringi

Catita

I

ter

onm

bi

1,2

Monodelphis sorex

Catita

I

ter

onm

bi

2

-

DD

Philander frenata

Cuíca-quatro-olhos

II

ter

onm

bi

1,2

-

-

Euphractus sexcinctus

Tatu-peba

V

fos

Onm

bi

3,4

-

-

Cabassous tatouay

Tatu-do-rabo mole

V

fos

onm

bi

3,4

DD

-

Dasypus septemcinctus

Tatu-mulinha

IV

fos

onm

bi

3,4

DD

-

Dasypus novemcinctus

Tatu-galinha

IV

fos

onm

bi

3,4

-

-

-

DD

ORDEM CINGULATA
Família Dasypodidae
, et
, et
, et
, et

Tatu-mulinha

IV

fos

onm

bi

4

Myrmecophaga tridactyla

Tamanduá-bandeira

V

ter

ins

bi

3,4

CR

VU

Tamandua tetradactyla

Tamanduá-mirim

V

esc

ins

bi

3,4

-

-

Bugio

V

arb

fpn

bi

5,6

VU

QA

Macaco-prego

IV

arb

omn

bi

5,6

-

QA

Sylvilagus brasiliensis

Tapeti

IV

ter

omn

bi

7,8

VU

-

Lepus europaeus

Lebre

IV

ter

onm

bi

7,8

-

-

Dasypus hybridus
ORDEM PILOSA
Família Myrmecophagidae

, et
, et

ORDEM PRIMATES
Família Atelidae
Alouatta guariba

, et**

Família Cebidae
Cebus nigritus

, et

ORDEM LAGOMORPHA
Família Leporidae
, et
, et

ORDEM CHIROPTERA
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TÁXON

NOME POPULAR

CP

LO

há

RE

PR

BR

Família Phyllostomidae
Desmodus rotundus

Morcego-vampiro

I

voa

hem

bi

9,10,11

-

-

Diaemus youngi

Morcego-vampiro

I

voa

Hem

bi

11

CR

-

Diphylla ecaudata

Morcego vampiro

I

voa

hem

bi

11

VU

DD

Anoura caudifera

Morcego

I

voa

fpn

bi

9,10,11

-

-

Anoura geoffroyi

Morcego

I

voa

fpn

bi

11

-

-

Glossophaga soricina

Morcego

I

voa

fpn

bi

10,11

-

-

Chrotopterus auritus

Morcego

II

voa

car

bi

9,10,11

VU

-

Micronycteris megalotis

Morcego

I

voa

ins

bi

9,10,11

-

-

Mimon bennettii

Morcego

I

voa

fpn

bi

9,10,11

VU

-

Phyllostomus discolor

Morcego

II

voa

fpn

bi

11

-

-

Phyllostomus hastatus

Morcego

II

voa

omn

bi

11

-

-

Tonatia bidens

Morcego

I

voa

omn

bi

10,11

VU

-

Carollia perspicillata

Morcego

I

voa

fpn

bi

9,10,11

-

-

Artibeus jamaicensis

Morcego

I

voa

fpn

bi

11

-

-

Artibeus lituratus

Morcego

I

voa

fpn

bi

9,10,11

-

-

Artibeus obscurus

Morcego

I

voa

fpn

bi

9,10,11

-

-

Chiroderma doriae

Morcego

I

voa

fpn

bi

11

VU

DD

Platyrrhinus lineatus

Morcego

I

voa

fpn

bi

11

-

-

Pygoderma bilabiatum

Morcego

I

voa

Fpn

bi

10,11

-

-

Sturnira lilium

Morcego

I

voa

fpn

bi

9,10,11

-

-

Uroderma bilobatum

Morcego

I

voa

fpn

bi

11

VU

-

Vampyressa pusilla

Morcego

I

voa

fpn

bi

11

-

-

Noctilio albiventris

Morcego

I

voa

ins

bi

11

-

-

Noctilio leporinus

Morcego

I

voa

pis

bi

11

-

-

Morcego

I

voa

ins

bi

11

-

-

Familia Noctilionidae

Família Molossidae
Cynomops abrasus
Cynomops planirostris

Morcego

I

voa

ins

bi

11

-

-

Eumops auripendulus

Morcego

I

voa

ins

bi

11

-

-

Eumops bonariensis

Morcego

I

voa

ins

bi

11

-

-

Eumops glaucinus

Morcgo

I

voa

ins

bi

11

-

-

Molossops temminckii

Morcego

I

voa

ins

bi

11

-

-

Molossus molossus

Morcego

I

voa

ins

bi

10,11

-

-

Molossus rufus

Morcego

I

voa

ins

bi

11

-

-

Nyctinomops laticaudatus

Morcego

I

voa

ins

bi

11

-

-

Nyctinomops macrotis

Morcego

I

voa

ins

bi

11

-

-

Promops nasutus

Morcego

I

voa

ins

bi

11

-

-

Tadarida brasiliensis

Morcego

I

voa

ins

bi

10,11

-

-

Morcego

I

voa

ins

bi

9,10,11,20

-

-

Família Vespertilionidae
Eptesicus brasiliensis
Eptesicus diminutus

Morcego

I

voa

ins

bi

9,10,11,20

-

-

Eptesicus furinalis

Morcego

I

voa

ins

bi

10,11,20

-

-

Lasiurus blossevillii

Morcego

I

voa

ins

bi

10,11,20

-

-

Lasiurus cinereus

Morcego

I

voa

ins

bi

11,20

-

-

Lasiurus ega

Morcego

I

voa

ins

bi

11,20

-

-

bi

9,10,11,20

-

-

Histiotus velatus

Morcego

I

voa

ins
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LO

há

RE

PR

BR

Myotis levis

TÁXON

Morcego

NOME POPULAR

I

CP

voa

ins

bi

11,20

-

-

Myotis nigricans

Morcego

I

voa

ins

bi

9,10,11,20

-

-

Myotis riparius

Morcego

I

voa

ins

bi

11,20

-

-

Myotis ruber

Morcego

I

voa

ins

bi

9,10,11,20

DD

VU

Leopardus pardalis

Jaguatirica

V

ter

car

bi

12,13

VU

VU

Leopardus tigrinus

Gato-do-mato

IV

ter

car

bi

12,13

VU

VU

ORDEM CARNIVORA
Família Felidae
, et
, et

Leopardus wiedii

Gato-maracajá

IV

esc

Car

bi

12,13

VU

VU

Puma concolor

Suçuarana

V

ter

car

bi

12,13

VU

VU

Puma yagouaroundi

Gato-mourisco

IV

ter

car

bi

12,13

DD

-

Panthera onca

Onça-pintada

V

ter

car

bi

12,13

CR

VU

Cerdocyon thous

Cachorro-do-mato

V

ter

omn

bi

12,13

Chrysocyon brachyurus

Lobo-guará

V

ter

onm

bi

12,13

EN

VU

, et
, et
, et, pg, fe
, et

Família Canidae
, et, pg, vi

Lycalopex gymnocercus

Cachorro-do-campo

V

ter

onm

bi

13

DD

-

Lycalopex vetulus

Raposa-do-campo

V

ter

onm

bi

12,13

DD

-

Lontra

V

saq

car

bi

12,13

VU

QA

-

-

-

-

Família Mustelidae
Lontra longicaudis

,et

Eira barbara

Irara

V

esc

onm

bi

12,13

Galictis cuja

Furão

IV

ter

car

bi

12,13

Nasua nasua

Quati

V

esc

onm

bi

12,13

-

-

Procyon cancrivorus

Mão-pelada

V

ter

onm

bi

12,13

-

-

Anta

V

ter

her

bi

14,15

EN

-

Cateto

V

ter

her

bi

1,9

VU

-

CR

-

, et
, et, vi

Família Procyonidae
, et, re
, et, pg

ORDEM PERISSODACTYLA
Família Tapiridae
Tapirus terrestris

,et**

ORDEM ARTIODACTYLA
Família Tayassuidae
Pecari tajacu

,et

Queixada

V

ter

her

bi

1,9

Mazana americana

Veado

V

ter

fpn

bi

16,17

VU

-

Mazama gouazoupira

Veado

V

ter

fpn

bi

16,17

DD

-

Mazama nana

Veado

V

ter

fpn

bi , et*

16

VU

VU

CR

QA

Tayassu pecari

, et**

Família Cervidae

Ozotoceros bezoarticus

, et*
, et*

Veado campeiro

V

ter

fpn

bi

16,17

Serelepe

I

esc

fpn

bi

18,19

-

-

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

18,19

-

-

ORDEM RODENTIA
Família Sciuridae
Sciurus aestuans

,et

Família Cricetidae
Akodon montensis
Akodon paranaensis

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

19

Brucepattersonius iheringi

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

18,19

-

-

Calomys sp.

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

18

-

-

Delomys dorsalis

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

18,19

-

-

Holochilus brasiliensis

Rato-do-mato

II

saq

omn

bi

19

-

-

bi

18,19

-

-

Juliomys pictipes

Rato-do-mato

I

ter

omn
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há

RE

PR

BR

Nectomys squamipes

TÁXON

Rato-d’água

NOME POPULAR

II

CP

saq

LO

omn

bi

18,19

-

-

Oligoryzomys flavensces

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

19

-

-

Oligoryzomys nigripes

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

18,19

-

-

Oryzomys angouya

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

18,19

-

-

Oryzomys russatus

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

18,19

-

-

Oxymycterus judex

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

18,19

-

-

Thaptomys nigrita

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

18,19

-

-

Bolomys lasiurus

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

18,19

-

-

Camundongo

I

ter

omn

bi

19

-

-

-

-

-

-

Família Muridae
Mus musculus
Rattus rattus

Rato

I

ter

omn

bi

18,19

Rattus norvegicus

Ratazana

II

ter

omn

bi

19

Preá

II

ter

omn

bi

18,19

-

-

Capivara

V

saq

her

bi

18,19

-

-

Paca

V

ter

omn

bi

18,19

EN

-

Cutia

IV

ter

fpn

bi

18,19

-

QA

Ouriço

IV

esc

her

bi

18,19

-

-

esc

her

bi

18,19

-

-

18,19

-

-

19

-

-

Família Caviidae
Cavia aperea

,et

Família Hydrochaeridae
Hydrochoerus hydrochaeris

,et

Família Cuniculidae
Cuniculus paca

,et

Família Dasyproctidae
Dasyprocta azarae

,et

Família Erethizontidae
Sphiggurus villosus

,et

Família Echimyidae
Kannabateomys amblyonyx
Euryzygomatomys spinosus

Rato-da-taquara
Rato-de-espinho

I

esc

omn

bi

Ratão-do-banhado

V

saq

omn

bi , et

Familia Myocastoridae
Myocastor coypus

* - dados de entrevistas indicaram a ocorrência de três espécies do gênero Mazama.
** - espécies consideradas pelos entrevistados como extintas na região
*** - o gênero Didelphis foi citado nas entrevistas, mas não foi possível a identificação da espécie.
Legenda:
Classes de Peso (CP): I - < 100 g; II - 101-500 g; III - 501 g e 1 kg; IV - 1 e 5 kg; V - > 5 kg.
Locomoção (LO): arb - arborícola; ter - terrestre; saq - semi-aquático; voa - voador; fos - semi-fossorial; esc
- escansorial.
Hábito alimentar (HA): fpn - frugívoro-polinívoro; ins - insetívoro; omn - omnívoro; car - carnívoro; her herbívoro; hem – hematófago; pis - piscívoro.
Tipo de registro (RE): bi - bibliográfico, et - entrevista, pg - pegadas, fe -fezes, vi - visualização, re – resto
de animal.
Status de ameaça no estado do PR (PR): VU - vulnerável, EN - em perigo, CR - criticamente em perigo,
DD – deficiente em dados.
Status de ameaça no Brasil (BR): VU - vulnerável, QA - quase ameaçada, DD - dados deficientes.
Registros por referência bibliográfica: 1. Cheida et al. 2005, 2. Rossi et al. 2006, 3. Pedro et al. 2005, 4.
Medri et al. 2006, 5. Silveira et al. 2005, 6. Bicca-Marques et al. 2006, 7. Reis et al. 2005b, 8. Reis et al.
2006, 9. Reis et al. 1999, 10. Peracchi et al. 2005, 11. Peracchi et al. 2006, 12. Rocha et al 2005, 13.
Cheida et al. 2006, 14. Lima & Sekiama 2005, 15. Sekiama et al. 2006, 16. Margarido et al. 2005, 17.
Tiepolo & Tomas 2006, 18. Oliveira et al. 2005, 19. Oliveira & Bonvicino 2006, 20. Bianconi & Pedro 2007.

O alto número de espécies potenciais sugeridas (121) pode ser justificado pelo
desenho da paisagem regional que é, em grande parte, formada por manchas de hábitats
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teoricamente adequados para manutenção (temporária!) de muitos mamíferos. Espécies
com grande área de vida (p.ex.: Puma concolor até 32 km2 – Schaller & Crawshaw 1980;
Eira barbara até 24,4 km2 - Cheida et al. 2006; entre outros) tendem a utilizar blocos
florestais de forma conjunta, mesmo que inseridos em uma matriz bastante alterada.
Outro ponto que merece ser destacado é o fato de que, embora muitos mamíferos não
atravessam nem mesmo pequenas áreas abertas, outros fazem uso desses ambientes
para alimentação, reprodução, dispersão, dentre outros aspectos relacionados à sua
ecologia. Muitas espécies demonstram uma aparente adpatação a essas paisagens,
como é o caso da capivara Hydrochaeris hydrochareis, da cutia Dasyprocta azarae, da
tapiti Sylvilagus brasiliensis, dos artiodáctilos do gênero Mazama e dos porcos-do-mato
cateto e queixada. A essa relação podem ainda ser incorporados alguns marsupiais,
tamanduás e toda sorte de morcegos em atividade deslocamento.
Uma outra característica peculiar da área de estudo é a sua proximidade com a
Fazenda Monte Alegre (FMA), município de Telêmaco Borba, local reconhecido por sua
grande diversidade mastofaunística, podendo servir de fonte, num “modelo de população”,
para os fragmentos florestais de seu entorno (imediato ou não). Quando da análise da
recente publicação “Mamíferos da Fazenda Monte Alegre – Paraná” (pertecente à Klabin
S/A) (Reis et al. 2005a), notamos não menos que 83 espécies de mamíferos, ou seja,
mais da metade daquelas esperadas para o estado.
Em análise à lista, chama a atenção a quantidade de espécies de pequeno porte
(marsupiais, morcegos e roedores cricetídeos) consideradas como de potencial
ocorrência para a TIQ - 64% do total de táxons registrados. Sobre isso, vale relembrar
que o critério adotado para a confecção da Tabela XLI incluiu a análise da literatura
disponível para a macroregião, a avaliação do ambiente (capacidade de suporte) e dos
padrões específicos de distribuição. Registros comprobatórios só poderáo ser feitos
mediante a aplicação de uma miscelânea de métodos de captura (p.ex.: redes-de-neblina,
armadilhas-de-captura-viva), num esforço amostral periódico e de longa duração.
A aplicação de entrevistas permitiu o registro local de 37 táxons, com destaque
para as espécies de médio e grande porte, em especial representantes da ordem
Carnivora e aquelas de interesse cinegético (veados, porcos-do-mato, grandes roedores e
tatus). Segundo Schaller (1998), os carnívoros são freqüentemente vistos com fascínio e
admiração, representando também uma fonte de perigo ao homem e aos seus rebanhos
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domésticos. Ademais, o resultado deve-se também ao fato das entrevistas terem sido
realizadas, na maioria das vezes, com pessoas que se utilizam da caça como fonte de
alimento.
Algumas espécies de médio e grande porte registradas para a FMA, como Tayassu
pecari (queixada), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Myrmecophaga tridactyla
(tamanduá-bandeira), entre outros, não foram citadas pelos entrevistados. Esses dados
podem indicar raridade ou ainda a utilização esporádica da TIQ por esses animais. O fato
é que as informações obtidas por meio desta ferramenta – aqui também incluindo
aspectos relacionados à caça e alterações na composição mastofaunística local –
demonstram a eficiência do método de entrevistas no diagnóstico do grupo e dos
problemas relacionados à sua conservação, até mesmo, num componente temporal.
Por se tratar de uma área indígena, onde a caça e a utilização de animais faz parte
da cultura (ainda que descaracterizada), algumas espécies sofrem uma pressão extra
(Tabela XLII), além daquelas aplicadas em outras regiões onde esta atividade é ilegal e,
teoricamente, menos intensa. Pacas, veados, tatus, quatis, entre outros, são caçados
freqüentemente para o consumo e até mesmo comercialização de sua carne – fato
relatado por todos os entrevistados, porém, não assumido (como autores) por nenhum
deles. Serelepes, além se serem consumidos por algumas famílias, são utilizados em
“crendices”, onde seu coração deve ser consumido inteiro pela criança para que seja
“ligeiro”. A capivara e o quatis, também consumidos, podem ser utilizada como “remédio”
(para fim não revelado). O tamanduá-mirim, que é morto sempre que encontrado para
evitar que cachorros domésticos sejam feridos, é utilizado em “rituais” para aprimorar
aptidões das crianças. Tais afirmações em relação a utilização dos animais em “rituais”,
“simpatias” ou como “remédio” foram feitas por apenas um dos entrevistados.
Didelphimorphia: cinqüenta e cinco espécies dessa ordem ocorrem no Brasil. Este
grupo, juntamente com os roedores cricetídeos e os morcegos, é um dos menos
amostrados em toda Floresta Atlântica brasileira. Para a região de estudo foram listadas
15 espécies de marsupiais. Infelizmente, o método empregado não permitiu o registro
comprobatório de treze táxons, sendo estes considerados com base em sua distribuição
geográfica (s. Rossi et al. 2006) e relatos para a FMA (Cheida et al. 2005). Apenas
Didelphis sp. e Chironectes minimus foram relatadas nas entrevistas, fato possível dada
as características conspícuas destas espécies.
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Cingulata: no Brasil ocorrem onze espécies de tatus; para área de estudo
considerou-se a presença de cinco delas: Dasypus novemcinctus, D. septemcinctus, D.
hybridus, Cabassous tatouay e Euphractus sexcinctus, sendo que quatro foram citadas
nas entrevistas (Tabela XLI).
Pilosa: representada pelas preguiças e pelos tamanduás, é composta por nove
espécies distribuídas pelo território brasileiro. Registros de literatura indicam para a região
a presença do tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e do tamanduá-mirim
(Tamandua tetradactyla), este último também registrado por meio de entrevistas. Ambas
são consideradas extremamente sensíveis às pressões antrópicas no ambiente, em
especial àquelas relacionadas à fragmentação da paisagem.
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Tabela XLII – Informações obtidas por meio de entrevistas com os moradores da Terra Indígena de Queimadas, em relação aos nomes populares locais
e a utilização de algumas espécies de mamíferos.
Nome Científico

Nome Popular

Informações

Didelphis sp.

Gambá

Abatido quando preda galinhas

Euphractus sexcinctus

Tatu-praga

Caçado e consumido por poucos

Dasypus novemcinctus

Tatu-itê

Caçado e consumido com alta freqüência

Dasypus septemcinctus

Tatu-mulinha

Caçado e consumido raramente (por ser mais raro)

Cabassous tatouay

Tatu-do-rabo-mole

Caçado e consumido raramente (por ser mais raro)

Tamandua tetradactyla

Tamanduá-mirim

Abatido sempre que encontrado para evitar morte e/ou acidentes de cães domésticos; usado em “simpatia”

Alouatta guariba

Bugio

Extinto localmente

Cebus nigritus

Macaco

Raro

Sylvilagus brasiliensis

Lebrinha

Caçado e consumido por poucos (dada a dificuldade se sua caça)

Lepus europaeus

Lebrão

Caçado e consumido por poucos (dada a dificuldade se sua caça)

Leopardo pardalis

Jaguatirica

Abatido raramente, consumido raramente; antigamente eram caçados para comércio de peles

Leopardus tigrinus

Gato-do-mato

Caçado quando preda galinhas; antigamente eram caçados para comércio de peles; consumido raramente

Puma concolor

Onça-parda

Consumido raramente; antigamente eram caçados para comércio de peles

Puma yagouaroundi

Gato-mourisco

Consumido raramente; antigamente eram caçados para comércio de peles

Panthera onca

Onça-pintada

Rara

Lontra longicaudis

Lontra

Caçado e consumido por poucos

Eira barbara

Irara

Caçado e consumido por poucos

Nasua nasua

Quati

Caçado e consumido com alta frequëncia; utilizado como “remédio”

Procyon cancrivorus

Mão-pelada

Caçado e consumido por poucos

Tapirus terrestris

Anta

Extinta localmente

Pecari tajacu

Tateto

Caçado e consumido
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Nome Científico

Nome Popular

Informações

Tayassu pecari

Porco-do-mato

Extinto localmente

Mazama spp.

Veado

Caçado, consumido ou comercializado

Sciurus aestuans

Serelepe

Caçado e consumido raramente; usado em “simpatia”

Cavia aprea

Preá

Caçado e consumido raramente

Dasyprocta azarae

Cutia

Caçado e consumido

Cuniculus paca

Paca

Caçado, consumido e comercializado

Hydrochaerus hydrocheris

Capivara

Caçado e consumido raramente (por ser raro na área); usado como “remédio”

Sphiggurus villosus

Ouriço

Caçado para consumo por alguns; abatido sempre que encontrado para evitar que cães domésticos sejam feridos

Myocastor coypus

Ratão do banhado

Caçado e consumido por poucos
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Primates: com 98 espécies descritas, o Brasil apresenta a maior diversidade de
primatas do mundo. Para área de estudo foram registradas (entrevistas e literatura) duas
espécies, Cebus nigritus (Cebidae) e Alouatta guariba (Atelidae), sendo que a última foi
considerada pelos entrevistados como extinta na região, apesar de ser comumente
evidenciada em áreas perturbadas. Cabe lembrar, porém, que a não conectividade de
áreas florestais, aliada à caça, podem ter comprometido a variabilidade genética das
populações, expondo-as a efeitos estocásticos e determinísticos que levam à extinção.
Lagomorpha: é dividida em duas famílias e mais de 80 espécies distribuídas por
todos os continentes, com exceção da Antártida. Esse grupo, nas florestas neotropicais, é
representado apenas pela família Leporidae, com duas espécies citadas para o Brasil:
Lepus europaeus e Sylvilagus brasiliensis. A primeira, conhecida como lebre européia, é
exótica à fauna sul-americana. Seu primeiro registro para o Brasil é do ano de 1965, para
o Rio Grande do Sul. Hoje é encontrada em vários estados do sul e sudeste brasileiro,
sendo extremamente comum tanto em ambientes abertos, como nas bordas de florestas.
A segunda (S. brasiliensis), conhecida como tapiti, é nativa e demonstra estar sempre
associada a áreas florestadas, mesmo àquelas com vegetação secundária (intermediária
ou avançada). Com base em entrevistas e consulta à bibliografia ambas foram registradas
para área de estudo.
Chiroptera: no Brasil, os quirópteros representam aproximadamente um terço dos
mamíferos terrestres, com 164 espécies de nove famílias. Para região, foram
consideradas 47 espécies de quatro famílias. Sobre as espécies, muitas se destacam por
exercerem um importante papel na dispersão das sementes de plantas pioneiras (p.ex.:
Cecropiaceae, Moraceae, Solanaceae), como os frugívoros: Artibeus lituratus, A.
jamaicensis, Sturnira lilium e Carollia perspicillata (e.g.: Uieda & Vasconcellos-Neto 1985,
Palmeirim et al. 1989, Bianconi et al. 2004). Por percorrerem grandes distâncias e
defecarem enquanto voam, são fundamentais na sucessão do ambiente, atuando na
recuperação de regiões desmatadas e clareiras naturais (Fleming & Heithaus 1981, Pedro
1998). Já os morcegos-beija-flor Anoura spp. e Glossophaga soricina, são eficientes
dispersores de pólen. Estima-se para algumas regiões, que esses animais podem
polinizar cerca de 500 espécies de 96 gêneros de plantas neotropicais (Vogel 1969). Os
insetívoros pertencentes às famílias Vespertilionidae e Molossidae, contribuem com a
dinâmica dos ecossistemas naturais agindo como eficientes predadores de insetos
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(Goodwin & Greenhall 1961). Assim, mesmo que a área de estudo represente um
mosaico de remanescentes florestais inseridos em uma matriz bastante alterada, ela
ainda exerce um papel significativo na conservação da quiropterofauna e, num sentido
mais amplo, de toda biodiversidade.
Carnivora: representada no Brasil por 27 espécies terrestres. Neste grupo estão
presentes os animais predadores de topo da teia alimentar e que atuam diretamente na
regulação das populações de suas presas e indiretamente, na modelagem do perfil da
vegetação (fitofisionomia), considerando que geralmente suas presas alimentam-se de
vegetais (Therborgh et al. 1999). São 15 as espécies consideradas para área do
empreendimento. A maioria delas encontra-se sob algum grau de ameaça (vide Tabela
XLI), sendo a destruição do hábitat o fator de maior risco. Os carnívoros são muito
perseguidos pelo homem em função da predação de rebanhos domésticos (Eisenberg
1989). Há alguns anos atrás, a onça-pintada (Panthera onca) sofreu uma intensa pressão
de caça pelo valor de sua pele; hoje, no entanto, é morta em muitas regiões quando
responsabilizada por ataques a criações domésticas (Mikich & Bérnils 2004). Essa forma
de pressão pôde ser observada na macroregião para os pequenos felinos e para o Puma
concolor. A seleção dos táxons listados foi feita, em grande parte, tendo como base as
entrevistas com os moradores locais. Outras informações foram obtidas por meio de
evidência indiretas, incluindo a análise microscópica de pêlos de predador obtidos em
amostras fecais de Puma yagouaroundi, visualizações de Cerdocyon thous e Galictis cuja,
e pegadas de Procyon cancrivorus.
Perissodactyla: representada no Brasil apenas pela família Tapiridae e por uma
única espécie, a anta Tapirus terrestris. Sua presença para área de estudo foi sugerida
com base nas entrevistas com a população local e literatura, no entanto foi considerada
pelos entrevistados como extinta na região.
Artiodactyla: composta no Brasil por dez espécies. Por meio de entrevistas e
informações bibliográficas, os seguintes táxons foram considerados para região: Mazama
americana, M. nana, M. gouazoubira, Ozotoceros bezoarticus, Tayassu pecari e Pecari
tajacu. O alto valor cinegético dessas espécies, representando um recurso crítico de caça
para algumas comunidades, faz com sejam cada vez mais raros seus registros em áreas
alteradas (Redford & Eisenberg 1992). Exemplo disso é o T. pecari, animal considerado
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pelos entrevistados como extinto na região. O gênero Mazama foi registrado localmente
por meio de pegadas.
Rodentia: representada por números superiores a 1750 espécies distribuídas pelo
mundo, destacando-se como a mais diversa entre as ordens de mamíferos. No Brasil, o
grupo soma aproximadamente 235 espécies, das quais 26 constam na listagem do
presente estudo. Parte desses táxons não obteve registro comprobatório para muitas
regiões próximas ou sob influência do empreendimento, seja por escassez de inventários
e/ou uso de métodos inadequados de levantamento. A lista foi obtida por meio de
consultas bibliográficas (especialmente para os Cricetidae) e entrevistas com moradores
locais (para os de médio e grande porte). Dentre as espécies de médio e grande porte
listadas, destaque especial deve ser dado à paca (Cuniculus paca), animal preferido pelos
caçadores tanto para o consumo como para venda de sua carne.

4.6.1.6.4

Espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção

Das 121 espécies de mamíferos potenciais para a TIQ, nove são citadas como
“vulneráveis” na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Machado et al. 2005);
outras cinco constam como “quase ameaçadas” e sete como com “dados deficientes”
(veja Tabela XLI).
Já numa análise regional, feita com base no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada
no Estado do Paraná (Mikich & Bernils 2004), os dados chamam ainda mais a atenção.
Das 32 espécies de mamíferos citadas no referido documento, 24 foram registradas para
área de estudo (75% do total): dezesseis como “vulneráveis”, cinco “criticamente em
perigo” e três “em perigo” (Tabela XLI). Esse mesmo documento apresenta uma listagem de
24 espécies “dados insuficiente”, treze (54%) das quais registradas por este estudo.

4.6.1.6.5

Espécies invasivas/exóticas

A alteração da paisagem natural fornece condições para que muitas espécies
invasivas/exóticas ocupem bordas ou mesmo o interior de florestas. Sendo assim, áreas
pequenas e antropizadas como os fragmentos florestais são adequados para invasão de
mamíferos com grande habilidade na busca e uso do alimento, água e abrigo. Um bom
exemplo a enquadrar-se neste perfil são os roedores exóticos Mus musculus, Rattus
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rattus e R. norvergicus que, devido sua elevada plasticidade ecológica beneficiam-se das
diversas oportunidades presentes num ambiente modificado ao ponto de se tornarem
superabundantes.
Pequenos roedores como Oligoryzomys spp. e Bolomys lasiurus, têm mostrado
alto poder de penetração e tolerância a ambientes florestais alterados. Infelizmente, em
função das características do presente estudo, os pequenos roedores não foram
amostrados adequadamente. Desta forma, as análises criteriosas sobre o grupo ficam
prejudicadas, especialmente no que diz respeito a seu caráter invasivo.
Mesmo espécies nativas relacionadas aos ambientes abertos da América do Sul,
como é o caso do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) e o tamanduá-bandeira
(Myrmecophaga tridactyla), vêm ampliando sua distribuição geográfica devido à
transformação de áreas florestais em áreas de pastagem e plantações (Straube 1998,
Queirolo 2003, Cáceres 2004), podendo, deste modo, ocorrerem na TIQ.
Outra espécie, com presença confirmada é o lagomorfo exótico Lepus europaeus,
a lebre. Introduzida na Argentina ainda no século XIX, foi registrada pela primeira vez no
Brasil no ano de 1965 para o Rio Grande do Sul; desde então tem ampliado sua
distribuição em direção ao norte, ultrapassando hoje o estado de São Paulo. Muito desse
sucesso está relacionado à sua elevada capacidade de adaptação, ocupando tanto
florestas como áreas abertas, onde age, muitas vezes, como predadora de culturas
agrícolas.

4.6.1.6.6

Espécies migratórias

Entre os mamíferos que realizam deslocamentos sazonais migratórios estão
algumas espécies de morcegos. Para área de estudo, variações populacionais sazonais
podem ser esperadas para algumas espécies de quirópteros da família Phyllostomidae
(p.ex.: Artibeus spp.) (Bianconi 2003, Bianconi et al. 2006) e Vespertilionidae (p.ex.
Lasiurus spp.). Contudo, a base de dados hoje disponível ainda é insatisfatória para
afirmar que esses movimentos sejam considerados migração.
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4.6.1.6.7

Considerações Finais

Os dados apresentados sugerem que a região da TIQ, que se localiza na área de
influência indireta da Usina Hidrelétrica de Mauá, mesmo que representada por uma
paisagem alterada, pode conter parte de suas populações originais de mamíferos. A
habilidade que muitas espécies possuem em se deslocar, permite determinada
plasticidade no uso de toda paisagem, muitas vezes de forma cumulativa (mosaico de
isolados florestais, reflorestamentos de espécies exóticas, etc). Nesse sentido, qualquer
interferência nesses ambientes pode acarretar diversas conseqüências para a
mastofauna, sendo justo, por essa razão, que uma série de dados sejam obtidos ainda
durante o processo de implantação do empreendimento e, assim, seus efeitos sobre as
espécies possam ser monitorados e mitigados.
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4.6.2 Mococa
4.6.2.1 Diagnóstico da fauna de artrópodes de interesse médico-sanitário
4.6.2.1.1

Introdução

O filo Arthropoda concentra cerca de 92% das espécies animais do planeta e
compõem a maior parte da biomassa animal, desempenhando funções-chave em
qualquer ecossistema terrestre (Myers et al., 2000). A grande diversidade e importância
ecológica dos artrópodes terrestres proporcionam dados fundamentais para subsidiar o
monitoramento de qualquer intervenção em ambientes florestados (New, 1999). No
presente

estudo

foram

abordados

os

animais

que

representam

importância

epidemiológica ou médica, tais como insetos vetores e aracnídeos e miriápodos
causadores de acidente por picada.
A classe Insecta, segundo Gallo et al. (2002), é considerada como a mais evoluída
do filo Arthropoda, abrangendo cerca de 70% das espécies de animais. Sendo que os
insetos os organismos de maior ocorrência em ambientes florestais (Filho, 1995). Alguns
grupos de insetos são responsáveis por participarem do ciclo de transmissão de moléstias
que acometem o ser humano.
As moscas e mosquitos, classificados dentro da ordem Díptera, constituem uma
das maiores ordens de insetos e seus representantes são abundantes em número de
indivíduos e espécies em quase todos os lugares (Borror et al., 1992). As larvas dos
dípteros ocorrem em diversos habitats, mas a maioria é encontrada na água, em rios,
lagoas, lagos, poças temporárias, água salobra e salina (Borror et al. 1992). Os adultos
alimentam-se de diversos líquidos de plantas ou animais e muitas são hematófagas
(Borror et al., 1992; Buzzi & Miyazaki, 1999). Devido ao habito hematófago, alguns subgrupos desta ordem podem servir como vetores de organismos patógenos e parasitas
(vírus, protozoários e vermes) do ser humano. Tais grupos estão representados
principalmente pelas famílias de mosquitos Culicidae e Psycodidae, dentre outras menos
abundantes (Borror et al., 1992; Buzzi & Miyazaki, 1999).
Os insetos pertencentes à ordem Hemiptera encontram-se largamente distribuídos
por todo o mundo (Borror et al., 1992). Grande parte das espécies é terrestre, sendo que
a maioria alimenta-se de seiva de plantas e algumas constituem pragas sérias de plantas
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cultivadas. Alguns são predadores e outros, de habito alimentar hematófago, podem ser
vetores de doenças em humanos (Borror et al., 1992). A sub-família Triatominae, da
família Reduviidae, compreende os percevejos hematófagos conhecidos como bichobarbeiro e chupança. Estes insetos adquiriram comportamento sinantrópico e ameaçam
populações humanas com a transmissão de protozoários causadores do mau de chagas.
Já dentro da classe Arachnida, que é representada por ordens (Shcultz, 1990), as
ordens Araneae e Scorpionida são as que possuem algumas espécies que podem
representar ricos à saúde humana, quando da inoculação de veneno, através de picada.
As aranhas formam um dos mais diversificados e abundantes grupos de
organismos, desempenhando importante papel na manutenção do equilíbrio ecológico de
ecossistemas terrestres (Foelix, 1996). O fato de servirem como controladores
ambientais, principalmente de outros artrópodos, talvez seja um dos pontos mais
importantes para programas de conservação e manejo de invertebrados. Esse papel
ecológico deve-se ao fato de serem predominantemente predadores generalistas,
controlando populações de insetos, mas também se alimentando de outros Arthropoda,
incluindo as aranhas, até mesmo de coespecíficos (Wise, 1993). As principais espécies
de aranhas perigosas no Brasil estão nas famílias Ctenidae (Aranhas-armadeiras),
Theridiidae (Viúvas-negras), Sicariidae (Aranhas-marrom).
Os escorpiões são animais noturnos em sua maioria, carnívoros e habitam
diferentes ambientes, ocorrendo desde copas das árvores as folhas do chão da floresta,
em cavernas, enterrados na areia e também embaixo de pedras e troncos. No Brasil, as
espécies do gênero Tityus, família Buthidae, são as mais venenosas para o ser humano
(Brasil, 2001).
Outros animais tidos como causadores de acidentes por picada são as lacraias ou
centopéias. Estes miriápodes fazem parte da ordem Chilopoda, possuem habito carnívoro
e noturno, passando o dia em ambientes sombreados e úmidos (embaixo de cascas de
árvore, pedras, buracos no solo, etc). Na região neotropical existem cerca de 200
espécies descritas, das quais 150 têm distribuição no Brasil (Knysak & Martins,1999),
porém a família Scolopedromorpha é a que concentra os gêneros causadores da maioria
dos acidentes no Brasil.
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O objetivo principal deste estudo foi realizar um inventário das espécies de
artrópodes nocivos ao homem dentro de áreas da Terra Indígena Mococa, sob influência
da construção da UHE Mauá.

4.6.2.1.2

Métodos

A coleta de dados para o diagnóstico da artropodofauna de interesse medicosanitário foi realizada entre os dias 29 de julho de oito de agosto de 2007, em fragmentos
florestais dentro da Terra Indígena Mococa. Foram aplicados diferentes métodos de
coleta de animais, conforme o tipo de fauna pretendida. Para aracnídeos, lacraias e
percevejos hematófagos foram utilizadas armadilhas de solo, coleta noturna e coleta
críptica e para os mosquitos hematófagos foram utilizadas armadilha luminosa.
As armadilhas de solo (Figura 133) foram colocadas em um remanescente florestal
próximo à aldeia (UTM-22J 0524525/7344352) e na mata ciliar do rio Mococa (UTM-22J
0524828/7344358). Em cada local, as armadilhas foram dispostas em fila, num total de 20
armadilhas distantes cerca de 5 metros entre si. Essas foram feitas com copos plásticos
de 500 ml, enterrados com a abertura rente ao solo, protegidos de chuva e queda de
folhas por um aparato plástico. Foram usados 300 ml de álcool 80% como conservante
em cada copo. As armadilhas ficaram expostas durante cinco dias, sendo que somente no
último dia os animais capturados foram coletados.
A coleta noturna (Nogueira, 2006) foi realizada na trilha entre a aldeia e o rio
Mococa e se consistiu na busca e captura de espécimes de aracnídeos e lacraias de
importância médica ativos durante a noite, no período entre as 19:00h e 23:00. Visando o
mesmo tipo de fauna, a coleta críptica foi realizada em diferentes locais dentro da Terra
Indígena Mococa, contemplando diferentes períodos do dia. Este método consistiu na
busca por animais de hábito críptico, abrigados debaixo de pedras, troncos em
decomposição, tocas no solo e em troncos e ambientes antrópicos (acumulo de lixo e
entulho). Os animais foram fixados em álcool 80%.
A armadilha luminosa (Figura 134) Lopes (2002) consistiu na montagem de uma
estrutura de tecido branco para onde dípteros foram atraídos pela luz de um lampião a
gás (100 velas), sendo este método aplicado das 19:00 h às 23:00 h, totalizando quatro
horas de esforço amostral. Os mosquitos foram coletados em tubos letais com acetato de
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etila e acondicionados em mantas entomológicas. A armadilha foi instalada no
remanescente florestal próximo a aldeia.
A busca por percevejos hematófagos foi realizada aleatoriamente no período
diurno, em possíveis locais de abrigo de tais animais, como frestas em rochas, debaixo de
cascas de árvores, palmeiras, próximos a criações de animais domésticos e em
construções de madeira (Mello, 1982; Guilherme et al., 2001).

Figura 133 - Armadilha de solo.

Figura 134 - Armadilha luminosa.
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4.6.2.1.3

Resultados

Aracnídeos
Foram detectadas apenas três espécies de aracnídeos de interesse médico dentro
da área através dos métodos aplicados, Phoneutria nigriventer (Figura 135), popularmente
conhecida como aranha-armadeira, Lycosa sp. (Figura 136), popularmente conhecida como
tarântula ou aranha de jardim e Loxosceles sp., conhecida como aranha-marrom. Apesar
de não terem sido encontradas durante esta coleta, outras espécies causadoras de
acidente possuem distribuição para esta região do estado, como a viúva negra,
Latrodectus geometricus, o escorpião amarelo, Tityus costatus (Figura 137) e T. serrulatus e
o escorpião marrom, T. bahiensis (Brasil, 2001).

Lacraias
Não foram encontrados miriápodes da família Scolopendridae (lacraias) (Figura 138)
durante a busca críptica. Apesar disso, é previsível a ocorrência dos gêneros mais
comuns causadores de acidente (Otostigmus,Cryptops e Scolopendra) (Knysak, 1998).

Mosquitos hematófagos
Família Culicidae - Foi constatada a presença dos gêneros Anopheles e Culex sp.
por meio do uso da armadilha luminosa no remanescente florestal próximo a aldeia.
Também foram capturados alguns exemplares do gênero Culex nas armadilhas de solo
na mata ciliar do rio Mococa. Diversas espécies compreendidas nestes gêneros de
mosquitos vetores são esperadas para a bacia do rio Tibagi. Lopes (2002) catalogou 79
espécies de culicídeos para o baixo Tibagi, dentro dos gêneros Aedomyia, Aedes,
Anopheles,

Chagasia,

Coquillettidia,

Culex,

Haemagogus,

Limatus,

Mansonia,

Psorophora, Sabethes, hannoniana, Trichoprosonon, Toxorhynchites, Uranotaenia e
Wyeomyia. Para o gênero Anopheles o mosquito A. triannulatus é um dos mais
representativos em coletas com armadilhas luminosas na região do baixo Tibagi, seguido
por A. nuneztovari e A. strodei. No gênero Culex os mosquitos C. grupo coronator e do
subgênero Melanoconion apresentam as maiores abundâncias em coletas com
armadilhas luminosas e com isca humana (Lopes, 2002).
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Família Psycodidae – Foram capturados mosquitos da subfamília Phlebotominae
no remanescente florestal próximo a aldeia por meio da armadilha luminosa. Esta
subfamília compreende espécies vetoras dentro dos gêneros Brumptomyia e Lutzomyia,
os quais são amplamente distribuídos no continente americano. São catalogadas 14
espécies de Brumptomyia nos estados com floresta atlântica (Aguiar & Medeiros, 2003),
sendo que para a bacia do Rio Tibagi, próximo a Ortigueira, são conhecidas as espécies
B. ortizi, B. nitzulescui e B. troglodites (Galati et al., 2007). Para o gênero Lutzomyia
existem listas de espécies para o oeste do estado do Paraná, evidenciando a prevalência
de L. Intermedia (Consolim et al. 1990) na região do lago de Itaipú. Outros gêneros foram
encontrados em municípios próximos à área de estudo, sendo Nyssomyia whitmani; N.
neivai; Pintomyia fischeri; Migonemyia migonei; Psathyromyia shannoni; Expapillta firmatoi
as espécies mais representativas na região de Kaloré e Jardim Alegre (Membrive et al.
2004).

Percevejos hematófagos
Durante a busca em locais propícios a infestações não foram encontrados
percevejos hematófagos. Os dados disponibilizados recentemente em periódicos de
saúde pública destacam a presença de três espécies de percevejos hematófagos
(Triatominae) envolvidos no ciclo epidemiológico do mal de chagas. Os percevejos
Triatoma sordida, Panstrongylus megistus e Rhodnius neglectus têm sido encontrados em
residências e áreas rurais dentro do domínio de Floresta Estacional, em municípios da
mesoregião do noroeste paranaense (Guilherme et al.,2001). Em áreas próximas à Terra
Indígena Mococa, o triatomíneo P. megistus foi relatado atacando moradores na região
rural do município de Ortigueira (Araújo et al., 2004)
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Figura 135 - Phoneutria nigriventer

Figura 136 - Lycosa sp.
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Figura 137 - Tityus costatus.

Figura 138 - Lacraia (Scolopendridae)

4.6.2.1.4

Discussão

Apesar da diversificação de métodos de amostragem, a abundância de artrópodes
coletados foi baixa. O período em que as coletas foram efetuadas, durante o inverno,
pode ter sido um fator influente para este resultado. Apesar de todos os locais amostrados
se enquadrarem dentro de formações vegetacionais secundárias ou roçados antigos, a
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possibilidade de colonização por aranhas de espécies causadoras de picada é alta, uma
vez que estas (Phoneutria nigriventer, Lycosa sp. e Latrodectus geometricus) são
consideradas espécies sinantrópicas, de modo que o encontro com Phoneutria ocorreu
próximo à aldeia.
Segundo os dados do Ministério da Saúde, o coeficiente de incidência dos
acidentes araneídicos situa-se em torno de 1,5 casos por 100.000 habitantes, com
registro de 18 óbitos no período de 1990-1993. A maioria das notificações provém das
regiões Sul e Sudeste (Brasil, 2001). Excluindo-se a Região Sul do Brasil, a aranhaarmadeira (P. nigriventer) é responsável pela maioria dos acidentes aracnídicos no país
(Brasil, 2001), sendo classificados, em sua maioria como leves ou moderados, com
registros de envenenamento graves para crianças de até sete anos e casos isolados de
óbito. O quadro clínico é caracterizado pela dor intensa e edema no local da picada (Cupo
et al., 2003). Estas aranhas possuem tamanho grande e hábitos noturnos, permanecendo
abrigadas, durante o dia, em tocas na vegetação arbustiva, em fendas em troncos de
arvores, entre as folhas de bananeiras e entulhos. No caso das tarântulas (Lycosa sp.),
sua preferência por construir tocas no solo em locais abertos e solo sem vegetação torna
fácil sua visualização durante a noite, período em que está ativa. A picada, apesar de
freqüente no país, não representa gravidade (Brasil, 2001).
Na região sul do Brasil a maioria dos acidentes aracnídicos tem sido causados pela
aranha-marrom (Loxosceles sp.) (Brasil, 2001), sendo que no Paraná na década de 90 a
foram registrados mais de 20.000 acidentes por picada, entre 1993 e 2000 (Marques-daSilva & Fischer, 2005). No Paraná estão presentes quatro das oito espécies de
Loxosceles descritas para o Brasil: L. intermedia, L. laeta, L. gaucho e L. hirsuta. Estas
aranhas habitam interiores de residências humanas e ambientes protegidos, como
cavernas e fendas em grandes rochas. No presente caso foram encontradas em
ambientes antrópicos abandonados. A maior parte dos acidentes ocorre nos meses mais
quentes do ano no estado (Marques-da-Silva et al. 2006). A ação do veneno desencadeia
um processo inflamatório no local da picada, acompanhado de obstrução de pequenos
vasos, edema, hemorragia e necrose focal, podendo, também, ocorrer patogênese da
hemólise intravascular observada nas formas mais graves de envenenamento (Brasil,
2001).
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A espécie de aranha L. geometricus (viúva-negra), possui plasticidade na
ocupação de ambientes e por conseqüência possui distribuição cosmopolita, ocorrendo
tanto em ambientes rurais como urbanos (Brazil, 2005). A espécie vive em teias fixadas
na vegetação rasteira, arbustos e barrancos. Os acidentes causados por esta aranha são
raros e não são descritos casos graves no país. A ação do veneno é neurotóxica,
causando dor imediata, abalos musculares, febre, calafrios e sudorese intensa, vômitos e
excitação psicomotora. Em geral o local da picada não apresenta alterações (Souza,
1998).
O Brasil possui atualmente 80 espécies conhecidas de escorpiões (Candido, 1999).
Os escorpiões de importância médica no país pertencem ao gênero Tityus, que é o mais
rico em espécies, representando cerca de 60% da fauna escorpiônica neotropical. Dados
do Ministério da Saúde indicam a ocorrência de cerca de 8.000 acidentes/ano, sendo que
de 1900 a 1993 foram responsáveis por 143 óbitos no país (Brasil, 2001). Os registros de
casos de escorpionismo no país, publicados pela Fundação Nacional de Saúde (Brasil,
1998) são mais freqüentes nos períodos mais quentes do ano. Não há dados específicos
sobre escorpionismo para o estado do Paraná, porém pode-se inferir que o padrão de
ocorrências seja similar ao restante do país, principalmente por haverem estações no ano
bem definidas na região. Os acidentes escorpiônicos por Tityus sp. apresentam na
maioria das vezes manifestações locais na vitima, caracterizadas por dor intensa no local
da picada e raramente há manifestações sistêmicas, as quais podem variar entre
alteração da pressão arterial, arritmias cardíacas, tremores, agitação psicomotora,
arritmias respiratórias, vômitos e diarréia, nos casos graves, raros, edema pulmonar
agudo (Brasil, 2001).
As lacraias causadoras de acidente devem habitar preferencialmente as áreas com
cobertura florestal remanescente, podendo, contudo adequar-se a ambientes antrópicos.
Algumas espécies são agressivas quando tocadas e há registros de casos de picadas
para todo o território brasileiro. Não há notificações sobre ocorrência de acidentes por
lacraias para a região. Entre as espécies perigosas, espera-se a ocorrência de espécies
do gênero Otostigmus, incriminado como sendo um dos maiores responsáveis por
acidentes, assim como outros gêneros também relatados como perigosos (Cryptops e
Scolopendra) (Knysak et al., 1998).
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Segundo a Fundação Nacional de Saúde, cinco espécies de anofelíneos são
consideradas as principais transmissoras da malária no Brasil: A. darlingi, A. aquasalis, A.
albitarsis, A. cruzi e A. bellator. A situação epidemiológica da malária no Paraná está sob
controle segundo o Boletim Epidemiológico n° 25 (Sesa, 2006), com dois casos
notificados e um confirmado para a 21a regional de saúde (Telêmaco Borba), tornando
esta região uma das menos propícias à infecção por Plasmodium. Algumas espécies de
Anopheles têm como criadouro a água acumulada em plantas em ambiente florestal,
enquanto outras procriam em ambientes alagadiços e com plantas aquáticas (Almirón &
Brewer, 1996). Este dado é especialmente preocupante em áreas sob influência de
reservatórios, uma vez que o aumento da quantidade de macrófitas pode facilitar a
reprodução destes vetores. Da mesma forma, Culex sp. é o vetor primário de filariose
bancroftiana no Brasil. Sua reprodução pode ocorrer a partir de acúmulos de água limpa
ou muito poluída com matéria orgânica, capacitando esta espécie a colonizar ambientes
muito variados, inclusive utilizando águas eutorifizadas após o represamento. A presença
deste mosquito em áreas rurais é comum, além do que espécies silvestres de Culex
podem adaptar-se às modificações decorrentes da ocupação humana em áreas naturais
(Taipe-Lagos, 2003).
No caso da febre amarela, nenhuma ocorrência deste mal foi registrada para a
regional de saúde de Telêmaco Borba em 2006 (Sesa, 2006). Porém, a ocorrência do
mosquito Aedes scapularis em toda bacia do rio Tibagi (Silva & Menezes, 1996; Lopes,
2002) suscita a necessidade de mais estudos sobre a colonização de novos ambientes
por esta espécie, uma vez que este é vetor potencial de várias arboviroses, como
encefalite eqüina venezuelana e febre amarela, que acometem o homem e animais
(Forattini, 1995). Esse mosquito foi constatado como vetor secundário de filariose
bancroftiana por Rachou e colaboradores (1955), no Estado de Santa Catarina e
incriminado como provável vetor na epidemia de encefalite por vírus Rocio no Vale do
Ribeira, Sudeste do País (Forattini, 1981). A. scapularis possui plasticidade para habitar
ambientes alterados pelo homem, com tendência à endofilia e domiciliação, o que o torna
de grande relevância epidemiológica (Forattini, 1995).
A regional de saúde de Telêmaco Borba obteve registros de cinco casos
confirmados de leishmaniose tegumentar americana (LTA) em 2005, caindo para zero em
2006. A LTA ocorre em áreas onde há desmatamento e colonização recente, porém já foi
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registrada em áreas de colonização antiga (Silveira et al.,1996). No Brasil, foram
notificados no período de 1980 a 2001, 490.606 casos de leishmaniose tegumentar, dos
quais, 10.384 (2,1%) na Região Sul sendo 10.345 (99,6%) somente no Estado do Paraná
(Ministério da Saúde, 2002).
Os mosquitos Nyssomyia whitmani e N. neivai provavelmente estão envolvidos na
epidemiologia da LTA. Massafera e colaboradores (2005) destacam que a importância
epidemiológica de N. whitmani vem crescendo devido a sua alta densidade, antropofilia e
naturalmente ser infectada por flagelados como Leishmania. No mesmo estudo,
Massafera e colaboradores (2005) usando armadilha luminosa, encontraram maiores
abundâncias de N. whitmani entre os meses de março e maio, com freqüências próximas
a zero durante o inverno. Este dado deve ser observado com atenção quando relacionado
ao presente estudo, uma vez que as coletas na Terra Indígena Mococa, com armadilhas
luminosas, foram realizadas no início do mês de agosto, tornando deficiente a
amostragem de flebotomíneos.
É importante assinalar que os mosquitos das famílias Psycodidae, diferentemente
de Culicidae, depositam seus ovos em ambientes com grande umidade e abundância de
matéria orgânica, como solo úmido, fendas em rochas, ocos em árvores, entre outros.
Porém, ambientes peridomiciliares com umidade acentuada, devido a descarte de água e
fezes de animais de criação, podem funcionar como criatórios para as espécies
antropofílicas (Silveira et al.,1996).
A doença de chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é transmitida
aos seres humanos pela picada dos hemípteros triatomíneos dos gêneros Triatoma,
Rhodnius e Panstrongylus. Estes percevejos hematófagos, no ambiente silvestre, vivem
em colônias próximas a tocas de mamíferos (ratos, tatus e marsupiais) e em palmeiras
(principalmente o gênero Rhodnius), associados a ninhos de pássaros (GurgelGonçalves, 2004; Mello, 1982).
A regional de saúde de Telêmaco Borba obteve registros de um caso confirmado
de doença de chagas apenas em 2005, não sendo divulgado nenhum outro caso desde
então, segundo o Boletim Epidemiológico (Sesa, 2006). No entanto Araújo e
colaboradores (2004) divulgaram o diagnóstico do mal de chagas em três crianças
menores de 14 anos, em um espaço de 2 anos, nas zonas rurais dos municípios
paranaenses de Roncador e Ortigueira. Neste estudo os autores destacam a existência
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de moradias humanas propícias à visita de percevejos triatomíneos, neste caso a espécie
Panstrongylus megistus. Para efetivamente evidenciar se há colônias de triatomíneos na
Terra Indígena Mococa, se faz necessário amplificar o esforço na busca destes
percevejos e utilizar armadilhas com isca vida junto às moradias da aldeia, uma vez que,
apesar de serem de alvenaria, há muitas malocas de madeira e palha, servindo como
depósitos ou mesmo moradia, ou associadas à criação de animais.
Em alusão às áreas de influência do reservatório da UHE Mauá, pode-se supor
situações já observadas em outros projetos energéticos. Ferrete e colaboradores (2004),
considerando a respeito das interferências de represas sobre faunas de vetores, observa
que a extinção dos locais usados por triatomídeos como abrigo, em ambientes naturais
remanescentes à beira de rios, pode acarretar na expulsão destes insetos para áreas
mais próximas de ocupações humanas.

4.6.2.1.5

Conclusões Gerais

A caracterização faunística dos artrópodes de interesse médico-sanitário da Terra
Indígena Mococa, identificou a presença de espécies de aracnídeos e lacraias
importantes no cenário epidemiológico nacional. Da mesma forma, foi identificada a
ocorrência de mosquitos hematófagos incriminados como vetores de diversas doenças
tropicais (Malária, Febre Amarela, Arboviroses, Filariose e Leishimaniose Tegumentar
Americana). Foi constatada, através de dados secundários, a presença de percevejos
hematófagos transmissores do mal de chagas (subfamília Triatominae) nas proximidades
da área de estudo.

4.6.2.2 Diagnóstico Ictiofaunístico
4.6.2.2.1

Introdução

O rio Paranapanema possui uma extensão total de cerca de 930 km e um desnível
de 570 m, desaguando no rio Paraná na divisa dos estados do Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul. A área como um todo é uma parte da face sul do Escudo Brasileiro e inclui
frações dos domínios morfoclimáticos de Mata Atlântica, Florestas de Araucárias e
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Cerrado, bem como as regiões de transição correspondentes entre eles. Seu percurso
pode ser segmentado em três trechos principais:
•

Alto rio Paranapanema, das nascentes até sua confluência com o rio

Apiaí-Guaçu;
•

Médio rio Paranapanema, do rio Apiaí-Guaçu até Salto Grande;

•

Baixo rio Paranapanema, de Salto Grande até sua foz no rio Paraná.

A ictiofauna da bacia do rio Paranapanema pertence ao sistema chamado de Alto
Paraná, cuja drenagem abrange cerca de 900 mil km2 e contêm a bacia hidrográfica do rio
Paraná acima de Sete Quedas (agora inundada pelo Reservatório de Itaipu) (Agostinho &
Júlio-Jr, 1999). A ictiofauna dentro dos limites desta província ictiofaunística, que abriga
grandes tributários como o rio Grande, Paranaíba, Tietê e Paranapanema, é representada
por pelo menos 250 espécies de peixes de pequeno (<20cm), médio (entre 20 e 40cm) e
grande porte (>40cm) (Agostinho et al., 1997).
Com uma área aproximada de 2.800.000 km2, o rio Paraná é a segunda maior
bacia de drenagem da América do Sul. Percorre cerca de 3.800 km, de sua nascente, na
confluência dos rios Grande e Paranaíba (latitude 20ºS), até a sua foz, no estuário da
bacia do Prata (latitude 34ºS) (Stevaux et al., 1997). Esta região possui comunidades de
peixes com muitas espécies e com inter-relações complexas entre seus membros, como
conseqüência de uma ampla área de drenagem e grande heterogeneidade ambiental
(Lowe-McConnell, 1987).
Com relação à bacia hidrográfica do rio Paranapanema, a drenagem desta bacia
que abriga outros grandes tributários do rio Paraná como o rio Grande, Paranaíba e Tietê,
no estado de São Paulo, e rio das Cinzas e Tibagi, no estado do Paraná, contém pelo
menos 22 famílias e aproximadamente 170 espécies de peixes (Castro & Menezes,
1998), muitas das quais distribuídas apenas em riachos (Castro et al., 2003). A ictiofauna
de riachos e drenagens de cabeceiras é formada geralmente por peixes de pequeno
porte, cuja diversidade, provavelmente devido a um maior grau de isolamento geográfico,
é maior que a apresentada por aqueles de maior porte, que ocorrem nas calhas dos
grandes rios e têm no geral distribuição geográfica mais ampla, exibindo pouca variação
de uma localidade para outra (Bohlke et al., 1978).
O número de espécies registradas para a bacia hidrográfica do rio Paranapanema
deve ser considerado subestimado, em função do número insuficiente de levantamentos e
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da falta de conhecimento da composição taxonômica de alguns táxons representados. A
participação das diferentes ordens reflete a situação descrita para os rios neotropicais,
sendo que mais de 90% dos peixes pertencem às ordens Characiformes e Siluriformes
(Agostinho et al., 1997).
O rio Tibagi apresenta uma área de drenagem de 25 mil km2 e uma variação de
762 m de altitude entre sua nascente, no município de Ponta Grossa, e a sua foz no rio
Paranapanema, no reservatório da UHE Capivara. Os trechos superior e médio localizamse no Segundo Planalto Paranaense, e a bacia limita-se ao norte com rio Paranapanema,
a leste com a bacia do rio Ribeira, ao sul com a bacia do rio Iguaçu, a oeste com a bacia
do rio Ivaí (Medri et al., 2002).
Muito embora seja difícil caracterizar uma ictiofauna típica ou exclusiva para a
bacia do rio Tibagi, um tributário de margem esquerda do médio rio Paranapanema, o
conhecimento gerado pelos estudos realizados até agora na bacia, incluindo os
levantamentos realizados no contexto deste estudo, permite listar 116 espécies de peixes
nativos. Este valor representa 45% da ictiofauna da bacia do Alto Paraná (Agostinho et
al., 1997) e 67% das espécies de peixes da bacia do rio Paranapanema (Castro &
Menezes, 1998).
A distribuição longitudinal desta ictiofauna ao longo do curso do rio Tibagi
provavelmente não é uniforme, sendo que algumas espécies são encontradas apenas em
regiões de maior altitude, próximas às cabeceiras, enquanto outras são exclusivas das
regiões do curso médio e baixo. A substituição de espécies e a variação no grau de
dominância entre elas podem ser notadas ao longo da bacia (Bennemann et al., 1995),
sendo os trechos inferiores influenciados pela bacia do rio Paranapanema.
Segundo Shibatta et al. (1992), que apresenta uma síntese do conhecimento da
diversidade e distribuição das espécies de peixes do rio Tibagi, a ictiofauna da bacia
encontra-se distribuída em espécies que ocorrem na calha principal do rio, em seus
tributários e afluentes, ou em ictiocenoses que combinam duas ou três destas categorias
de corpos hídricos. Esta variação está consequentemente relacionada à ocorrência de
distintos ambientes aquáticos na bacia, que propiciam a manutenção de um considerável
número de espécies, as quais apresentam variações na sua abundância e na fase de
desenvolvimento de acordo com o ambiente considerado. Segundo Agostinho et al.
(1997), este fato pode estar relacionado (i) às maiores faixas de tolerância às condições
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físicas, químicas e biológicas; (ii) a diferentes exigências e tolerâncias durante o ciclo de
vida; e (iii) a um comportamento nômade ou errante da espécie, permanecendo em cada
ambiente enquanto as condições limnológicas estão próximas ao seu ótimo ecológico.
O projeto da barragem da Usina Hidrelétrica Mauá localiza-se a montante da área
da Reserva Indígena Mococa, ambas situadas no trecho médio do rio Tibagi, no centroleste do estado do Paraná.
Baseados no atual conhecimento sobre as espécies, comunidades e ambientes
aquáticos da área estudada, a proposição de soluções definitivas para a sua conservação
ainda é prematura. Todavia, é necessária a adoção de medidas de conservação que
desacelerem o atual estado de modificação ambiental e garantam a identidade da fauna
de peixes.

4.6.2.2.2

Materiais e Métodos

Métodos de captura
Para o diagnóstico da ictiofauna, com o objetivo de registrar o maior número de
espécies possível e compreender a distribuição e o funcionamento dos ecossistemas
aquáticos da região, assim como avaliar as pressões que os organismos e os ambientes
poderão estar sofrendo, foram amostrados diversos corpos d’água através dos seguintes
métodos de coleta:
•

Tarrafas – foram realizados diversos arremessos com tarrafa de

0,5cm de malha e 20m de circunferência.
•

Arrasto – método utilizado para captura de peixes de pequeno e

médio porte através de uma rede de 10 metros de comprimento com malha de
0,5cm. Foi muito útil na captura de espécies criptobióticas.
•

Peneiras – método utilizado para captura de espécies de pequeno

porte, sempre próximo à margem onde foi registrada vegetação ripária e aquática.
•

Puçás – método eficiente para animais pelágicos, principalmente de

pequeno porte. Também eficiente em áreas de vegetação alagada e pequenos
corpos d’água.
•

Pari – artefato indígena para pesca, semelhante a uma armadilha

(covo) (Figura 139).
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Redes de espera – método utilizado para a captura de peixes no leito dos riachos e
rios, através da utilização de baterias de redes de 20 metros de comprimento, com
malhas variando entre 1,5 e 6,0 cm entre nós consecutivos. Esses aparelhos de pesca
ficaram expostos por períodos de 24 horas (Figura 140 e Figura 141).

Figura 139 - Pari - método de pesca indígena, rio Mococa (22J 0524879 / 7344403).

Figura 140 - Rede de espera - método de amostragem utilizado para a coleta ictiofauna na área de
estudo: rio Mococa (22J 0524879 / 7344403).
Figura 141 - Rede de espera - método de amostragem utilizado para a coleta ictiofauna na área de
estudo: rio Tibagi (22K 0526124 / 7346029).
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O material coletado foi fixado imediatamente em solução de formol 4%,
acondicionado em galões plásticos e levado para triagem no Laboratório de Ictiologia do
Museu de História Natural Capão da Imbuia – MHNCI (Curitiba/PR), onde foi identificado
através de literatura especializada.
Posteriormente, os exemplares foram transferidos para uma solução de álcool 70%
e foi realizada sua quantificação e correta identificação ao menor nível taxonômico
possível, inclusive por consultas on-line nos bancos de dados ictiofaunísticos do
FISHBASE (www.fishbase.org) e dos Projetos PRONEX e NEODAT II (Fish Collection –
www.neodat.org).

Pontos amostrais
A localização das áreas de amostragem e o método de coleta de dados em cada
ponto foram determinados de forma que um plano factível e integrado de amostragem
pudesse ser realizado, com os objetivos de caracterizar a ictiofauna da região e fornecer
subsídios para a análise da paisagem e a caracterização dos ambientes aquáticos (Tabela
XLIII).
Tabela XLIII- Relação dos pontos de amostragem da ictiofauna na área de influência da Reserva
Indígena Mococa.

Ponto

Descrição

Datum

1

M-03 – AFMOC 6, rio Tibagi

22K 0526124 / 7346029

2

M-02 – AFMOC 5, rio Mococa, jusante da aldeia indígena

22K 0524773 / 7346138

3

M-01 – AFMOC 4, rio Mococa

22J 0524879 / 7344403

4

AFMOC 3, riacho afluente do rio Mococa

22J 0524829 / 7344410

5

AFMOC 1, riacho afluente do rio Mococa

22J 0524573 / 7344399

6

AFMOC 2, córrego

22J 0523151 / 7344390

7

AFMOC 7, rio Mococa, montante da aldeia indígena

22J 0524090 / 7342387
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Figura 3 - Ambientes aquáticos amostrados na área de influência da Reserva Indígena Mococa durante a
fase de campo realizada em julho/agosto de 2007. A descrição dos pontos e a localização geográfica estão
listadas na Tabela XLIII.

4.6.2.2.3

Resultados

Composição regional da ictiofauna
Informações levantadas apontam para a ocorrência de pelo menos 116 espécies
de peixes nativas na bacia do rio Tibagi, distribuídas em seis ordens e 25 famílias. As
famílias Characidae (23 espécies), Loricariidae (22 espécies), Anostomidae (10 espécies),
Pimelodidae (9 espécies) e Heptapteridae (9 espécies) são as mais representativas
(Tabela XLIV).
Os resultados apresentados evidenciam uma ictiofauna dominada principalmente
por Characiformes e Siluriformes, com praticamente 94%. A participação das diferentes
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ordens reflete a situação descrita para os rios neotropicais por Lowe-McConnell (1987),
sendo que a maioria dos peixes pertence às ordens Characiformes e Siluriformes (Figura
142).
Tabela XLIV - Famílias com seus respectivos números de espécies ocorrentes na bacia
hidrográfica do rio Tibagi, organizadas de acordo com seus respectivos taxa.

Ordens
Characiformes

Famílias (número de espécies)
Characidae (23), Crenuchidae (2), Anostomidae (10), Parodontidae (4),
Curimatidae (3), Prochilodontidae (1), Erythrinidae (1), Lebiasinidae (1),
Acestrorhynchidae (1)

Siluriformes

Cetopsidae (1), Pimelodidae (9), Pseudopimelodidae (2), Heptapteridae (9),
Auchenipteridae (2), Doradidae (1), Aspredinidae (1), Loricariidae (22),
Callichthyidae (5), Trichomycteridae (5)

Gymnotiformes

Gymnotidae (1), Sternopygidae (2), Apteronotidae (2)

Cyprinodontiformes

Poeciliidae (2)

Synbranchiformes

Synbranchidae (1)

Perciformes

Cichlidae (5)

A ictiofauna desta bacia pode ser caracterizada em formas migradoras, de
ocorrência generalizada na região e que usam a calha do rio para deslocamentos
reprodutivos, alimentares e/ou de crescimento; formas de ocorrência generalizada,
normalmente de médio (entre 20 e 40cm) e grande (>40cm) porte; formas introduzidas,
que ocorrem nestes rios por causa da introdução acidental (aqüicultura) ou intencional
(“peixamento” de represas); e formas de sistemas fluviais pequenos, com ictiocenoses
normalmente formadas por espécies de pequeno porte.
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Figura 142 - Ordens com suas respectivas contribuições percentuais de espécies de peixes para a
bacia hidrográfica do rio Tibagi.

Ambientes e ictiofauna associada na área da Reserva Indígena
Rio Tibagi
O trecho estudado do rio Tibagi apresenta um aspecto rejuvenescido, com
inúmeras ilhas e corredeiras.
De um modo geral, a ictiofauna deste tipo de ambiente aquático apresenta o
padrão generalizado da ictiofauna do rio Tibagi, identificada como detentora de pelo
menos 116 espécies, algumas endêmicas da bacia. Para o trecho estudado, 50 espécies
de peixes foram registradas na calha do rio (Tabela XLV).
Tabela XLV - Espécies registradas no trecho estudado do rio Tibagi através de coletas,
levantamento bibliográfico e museológico, organizadas de acordo com seus respectivos taxa.

ORDEM CHARACIFORMES
ACESTRORHYNCHIDAE
Acestrorhynchus lacustris – peixe-cachorro
CHARACIDAE
Astyanax altiparanae – tambiú
Astyanax fasciatus – lambari
Astyanax bockmanni – lambari
Astyanax scabripinnis – lambari
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Astyanax sp. – lambari
Bryconamericus iheringii – piava
Bryconamericus stramineus – piava
Galeocharax knerii - peixe-cachorro
Oligosarcus paranensis – saicanga
Piabina argentea – piava
Piaractus mesopotamicus – pacu
Salminus hilarii – tabarana
Salminus brasiliensis – dourado
Serrasalmus marginatus – piranha
Serrasalmus spilopleura – pirambeba
Myleus tiete – pacu prata
CRENICHIDAE
Caracidium aff. zebra - canivete
ANOSTOMIDAE
Leporinus elongatus – piapara
Leporinus friderici – piau
Leporinus obtusidens – piau
Leporinus octofasciatus – ferreirinha
Leporinus amblyrhynchus – chimbore
Leporellus vittatus – piava
Schizodon borellii – piau-quarto-pintas
Schizodon nasutus – campineiro
PROCHILODONTIDAE
Prochilodus lineatus – curimba
ERYTHRINIDAE
Hoplias aff. malabaricus – traíra
CURIMATIDAE
Cyphocharax sp. – sagüiru
Cyphocharax modestus – sagüiru
Steindachnerina insculpta – papa-terra
PARODONTIDADE
Apareiodon affinis – perna-de-moça
Apareiodon sp. – perna-de-moça
Parodon sp. – perna-de-moça
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ORDEM SILURIFORMES
HEPTAPTERIDAE
Rhamdia quelen – jundiá
Pimolodella sp.- mandi
PIMELODIDAE
Iheringichthys labrosus – mandi
Pimelodus maculatus – mandi-chorão
Pimelodus sp – mandi
Pinirampus pirinampu – barbado
Pseudoplatystoma corruscans – pintado
Sorubim lima – sorubim
LORICARIIDAE
Hypostomus sp. 1 – cascudo
Hypostomus sp. 2 – cascudo
Hypostomus sp. 3 – cascudo
Hypostomus ancistroides – cascudo
Loricaria sp. – cascudo-chinelo
ORDEM GYMNOTIFORMES
GYMNOTIDAE
Gymnotus carapo – tuvira
ORDEM PERCIFORMES
CICHLIDAE
Crenicichla sp. – joaninha
Geophagus brasiliensis – cará

Entre as espécies capturadas neste trecho do rio Tibagi, pertencentes aos gêneros
Astyanax sp. (Characidae), Acestrorhynchus sp. (Characidae), Loricaria sp. (Loricariidae),
Hypostomus sp. (Loricariidae), Leporinus sp. e Schizodon (Anostomidae) (Figura 5), as
médias de comprimento e peso foram de 23,2±8,1cm e 143,6±103,6g, sendo que os
intervalos de comprimento e peso variaram respectivamente de 9,2 até 33,5cm e 9,9 até
336,0g, o que permite caracterizar as populações de peixes desta região como de médio
e grande porte.
O maior valor de captura por unidade de esforço em número (CPUE/ind) foi
registrado para Schizodon nasutus (0,05). Já com relação à captura por unidade de
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esforço em peso total (CPUE/peso), as espécies que apresentaram maior contribuição
nas capturas foram Schizodon nasutus (10,14), Leporinus elongatus (3,33) e
Acestrorhynchus lacustris (2,63).
Os

representantes

das

famílias

Characidae,

Anostomidae

e

Loricariidae

corresponderam a cerca de 70% do total das amostras, sendo que algumas espécies são
tipicamente migradoras, como a piapara Leporinus elongatus e o campineiro Schizodon
nasutus. Estes anostomídeos (piaus e piavas) são basicamente de médio porte, e vivem
geralmente em rios de água corrente, sendo que muitos representantes da família são
herbívoros. O caráter migratório de algumas espécies é bem conhecido para diversos rios
da bacia do Paraná.
De acordo com o levantamento realizado, a ictiofauna deste trecho do rio Tibagi
apresenta o padrão generalizado da ictiofauna da bacia do alto rio Paraná, sendo que
cerca de 78% das espécies registradas são exclusivas deste sistema (Alto Paraná), e
essa participação demonstra a importância dos processos regionais na determinação da
composição e estrutura das ictiocenoses.

Rio Mococa
Embora possam ser considerados bastante preliminares, os resultados levantados
através de coletas e de entrevistas indicam que a composição da ictiofauna na bacia
hidrográfica do rio Mococa não é influenciada pelo ecossistema aquático que a margeia
(rio Tibagi), pois foram observadas diferenças na riqueza e diversidade da ictiofauna em
cada sistema considerado.
A drenagem do rio Mococa na área de influência da Reserva Indígena apresenta
uma grande variabilidade fisiográfica e longitudinal, sendo que somente os trechos
inferiores (foz) são influenciados pelo rio Tibagi, especialmente nos períodos de águas
altas.
De maneira geral, as características topográficas e fisionômicas da bacia
proporcionam uma ampla gama de ambientes, exercendo muitas vezes um efeito isolador
sobre várias populações de peixes.
As comunidades deste tipo de ambiente são afetadas de modo marcante por
mudanças estacionais decorrentes da expansão e contração do ambiente aquático
durante as variações climáticas (Lowe-McConnell, 1975), sendo que as espécies resistem
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a grandes alterações, com o ambiente variando de riachos correntosos, durante a época
de chuva, a poças isoladas, nas épocas de baixa pluviosidade (Uieda, 1983).
Para os peixes, este regime estacional reflete-se principalmente em mudanças na
alimentação, reprodução e tamanho das populações (Lowe-McConnell, 1967). Estas
condições levam ao desenvolvimento de uma comunidade peculiar, possivelmente isolada
de outros riachos pelas águas mais volumosas dos trechos inferiores de sua bacia. As
características topográficas e fisionômicas proporcionam uma ampla gama de ambientes,
o que favorece a ocorrência de um grande número de espécies, cada uma adaptada a um
subconjunto particular de ambiente.
A predominância de cursos d’água relativamente pequenos favorece também a
ocorrência de espécies de pequeno porte, com limitado potencial de dispersão (Weitzman
& Vari, 1988). Tais espécies tendem a ser mais susceptíveis à especiação, visto que suas
populações, sendo mais localizadas, podem divergir geneticamente das demais com
maior rapidez do que aquelas das espécies típicas de grandes rios, sendo este um dos
fatores importantes na avaliação da ameaça potencial que os peixes desta área sofrem
(Menezes et al., 1990).
Embora o termo “ictiofauna de riachos” não possa definir uma unidade natural, a
predominância de alguns padrões, como o pequeno porte de seus componentes e as
adaptações às mudanças estacionais, permite a caracterização desse ecossistema
particular, o qual apresenta uma série de características hidrológicas que influenciam
diretamente os ciclos de vida das espécies que aí vivem.
Foram registradas nove espécies de peixes durante as fases de campo realizadas
em agosto de 2007 (Tabela XLVI, Figura 143).
Tabela XLVI - Espécies registradas em pequenos afluentes e no leito do rio Mococa, organizadas
de acordo com seus respectivos taxa.

ORDEM CHARACIFORMES
CHARACIDAE
Astyanax paranae (lambari)
Astyanax aff. scabripinnis (lambari)
Bryconamericus sp. (pequira)
ORDEM SILURIFORMES
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HEPTAPTERIDAE
Rhamdia quelen (bagre)
TRICHOMYCTERIDAE
Trichomycterus sp. (candiru)
LORICARIIDAE
Hypostomus ancistroides (cascudo)
Hypostomus commersoni (cascudo)
ORDEM PERCIFORMES
CICHLIDAE
Geophagus brasiliensis (acará)
ORDEM CYPRINODONTIFORMES
POECILIIDAE
Phalloceros caudimaculatus (barrigudinho)
Esse número de espécies é inferior ao esperado para este tipo de ambiente da
área de drenagem do rio Tibagi, e essa variação na composição deve estar relacionada
com estado de alteração ambiental da região, como a perda significativa das áreas
florestais e alteração da dinâmica e qualidade de suas águas.
Estes ambientes, quando estão protegidos por florestas, possuem diversos
refúgios, o que eleva a diversidade estrutural de hábitat, e, conseqüentemente, aumenta a
diversidade taxonômica (Amaral & Petrere-Jr., 1996). As florestas são extremamente
importantes para a dinâmica destes riachos, pois desempenham as seguintes funções
ecológicas: (i) proteção estrutural dos diversos hábitats; (ii) estabilidade do sistema (fluxo
de água, abrigos e sombras) e (iii) fornecimento de alimento alóctone e autóctone de
origem vegetal e animal (Barrella & Petrere-Jr., 1996).
Os impactos causados pela ação antrópica na região, como o desmatamento das
margens e a alteração da qualidade e dinâmica da água, podem ter levado a uma
diminuição drástica no número de espécies regionais, como já constatado para diversos
riachos neotropicais.
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Figura 143 - Espécies registradas no rio Tibagi e no rio Mococa.
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4.6.2.2.4

Discussão

O diagnóstico da ictiofauna da área de influência da Reserva Indígena de Mococa,
embora evidente em sua natureza preliminar, compila um grande conjunto de informações
que retratam de forma bastante satisfatória as características desse componente
importante da fauna regional.
Em função das informações primárias e secundárias disponíveis, dois ambientes
distintos foram reconhecidos, os quais são controlados por fatores abióticos, bióticos,
antropogênicos e/ou relativos a interações entre espécies, que interferem diretamente
sobre seus domínios: a calha do rio Tibagi e a bacia hidrográfica do rio Mococa.
Os levantamentos realizados revelaram a ocorrência de pelo menos 50 espécies
de peixes na calha do rio Tibagi, e nove espécies de peixes para o rio Mococa, ambos na
área de influência da Reserva Indígena de Mococa. O predomínio de Siluriformes e
Characiformes corroborou resultados encontrados por outros autores, indicando que estas
são as ordens de maior representatividade na ictiofauna de sistemas fluviais sulamericanos.
Na bacia do rio Mococa, a ictiofauna registrada foi formada basicamente por peixes
de pequeno porte, cuja diversidade, provavelmente devido a um maior grau de isolamento
geográfico, é maior que a apresentada por aqueles de maior porte, que ocorrem nas
calhas dos grandes rios e têm no geral distribuição geográfica mais ampla, exibindo
pouca variação de uma localidade para outra (Bohlke et al., 1978).
No trecho estudado da bacia do rio Tibagi a ictiofauna pode ser caracterizada
basicamente em formas migradoras, de ocorrência generalizada na região e que usam a
calha do rio para deslocamentos reprodutivos, alimentares e/ou de crescimento, e formas
de ocorrência generalizada, normalmente de médio (entre 20 e 40cm) e grande (>40cm)
porte.
De uma forma geral, a ictiofauna registrada apresenta o padrão generalizado da
ictiofauna da bacia do Alto Paraná, e pode ser dividida basicamente em duas categorias
de espécies em função da sua distribuição original:
•

autóctone: espécies endêmicas da bacia do alto rio Paraná;
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•

alóctones: espécies de ocorrência em outras bacias hidrográficas,

além da bacia do rio Paraná;
Cerca de 78% das espécies registradas são exclusivas dessa bacia hidrográfica
(alto rio Paraná), e essa participação demonstra a importância dos processos regionais na
determinação da composição e estrutura das ictiocenoses (Jackson & Harvey, 1989).
Aspecto também relevante é o estágio avançado de desmatamento em toda a
região, incluindo a vegetação ripária e ribeirinha, o que já determina um grande prejuízo
aos ambientes aquáticos. É possível se afirmar então que os pequenos córregos da
região da Reserva Indígena estão seriamente comprometidos, no que diz respeito aos
seus componentes aquáticos naturais.
Baseado nessas constatações e no atual conhecimento sobre as espécies,
comunidades e ambientes aquáticos da bacia hidrográfica do rio Tibagi, a proposição de
soluções definitivas para a sua conservação ainda é prematura, todavia, é importante a
adoção de medidas de controle ambiental para este empreendimento que desacelerem o
atual estado de modificação ambiental e garantam a identidade da fauna de peixes.

4.6.2.3 Diagnóstico Anurofaunístico
4.6.2.3.1

Introdução

Atualmente vários trabalhos têm reportado declínios nas populações de anfíbios
(Lips et al., 2005). Apesar de haver variação entre regiões e entre espécies, existem
registros de declínios no Canadá, América do Sul e do Norte, Europa e Austrália (Pough
et al., 2001) e, recentemente, no Brasil (Eterovick et al., 2005). Não há nenhuma
evidência para uma única causa global, mas os declínios ocorrem em função de vários
fatores, como destruição de hábitat, introdução de espécies exóticas, poluição por
pesticidas, agentes patogênicos e chuva ácida (Wilson, 1998). Todos estes fatores podem
atuar sinergicamente com os efeitos globais tais como: aquecimento da temperatura
global, aumento da exposição a raios ultravioleta e mudanças nos padrões das estações
seca e úmida (Pounds et al., 1999). Apesar dos casos de declínios ocorrerem em
diferentes regiões, tem-se verificado uma alta freqüência de declínios de populações em
regiões montanhosas, nas quais parece não estar associado com a destruição do habitat,
mas sim com alterações das condições climáticas (Crump et al., 1992; Pounds et al.,
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1999). Nestas regiões, as espécies parecem ser mais vulneráveis a ação de agentes
patogênicos e de predadores, devido ao stress sofrido pelas alterações das condições
climáticas ou exposição aos raios ultravioleta-B (Sherman & Morton, 1993; Kiesecker et
al., 2001).
A construção de usinas hidrelétricas está entre as principais causas de declínio e
extinções de espécies de anfíbios para os estados do Rio Grande do Sul e Paraná
(Garcia & Vinciprova, 2003; Segalla & Langone, 2004). No Paraná 50% das espécies são
consideradas como criticamente ameaçadas pela construção de barragens. Os impactos
ambientais variam de acordo com as características do ambiente, bacia hidrográfica e
formação vegetacional. Os principais problemas oriundos da construção de barragens
podem ser englobados em duas categorias: alteração do curso dos rios (ambiente lótico
para lêntico) e supressão da vegetação de entorno.
Diversos trabalhos realizados nas últimas décadas revelaram que a região
neotropical abriga a mais rica fauna de anfíbios anuros do mundo (Duellman, 1978 e
1990; Heyer et al., 1990). Atualmente são registradas para o Brasil 776 espécies de
anfíbios anuros (Sbh, 2007), das quais 34% são endêmicas da Floresta Atlântica (Rana,
2006), sendo esse o bioma com a maior diversidade e taxa de endemismo (Duellman,
1999). Atualmente, a Floresta Atlântica está ameaçada por grandes concentrações
urbanas, pólos industriais e suas conseqüências (Embrapa, 1996), resultando num
cenário lastimável de devastação, que reduziu a menos de 5% sua área original
(Fundação SOS Mata Atlântica/INPE, 1998). Por estes motivos, esse ecossistema é
considerado um dos 25 hotspots, regiões mais ricas em biodiversidade do planeta e, ao
mesmo tempo, mais ameaçadas (Wilson, 1988; Myers et al., 2000).
Devido a esses fatos, a avaliação dos termos para instalação de grandes
empreendimentos deve ser bastante criteriosa. Ademais, é importante a realização de
medidas que minimizem e/ou atenuem os impactos sobre a fauna de anfíbios ainda
residentes nas áreas de grandes empreendimentos, principalmente daquelas espécies
mais sensíveis, as quais geralmente estão associadas à ambientes florestais.
O presente relatório tem como objetivo diagnosticar a anurofauna existente na
Terra Indígena de Mococa, município de Ortigueira, Paraná e determinar os principais
impactos atuantes sobre a anurofauna local.
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4.6.2.3.2

Materiais e métodos

Histórico do conhecimento
Para o sul do Brasil, em particular para o Estado do Paraná, a anurofauna é pouco
conhecida, o que faz ainda freqüente a ocorrência de novos registros (Bernarde, 1998 e
1999; Lingnau, 2000; Machado & Conte, 2001; Machado & Haddad, 2001; Conte et al.,
2005) ou mesmo a descoberta de novas espécies (Langone & Segalla, 1996; Pombal Jr.
et al., 1998; Castanho & Haddad, 2000; Ribeiro et al. 2005; Ribeiro et al. 2006). Por outro
lado, há uma carência efetiva de informações biológicas para as comunidades, sejam
estas em quais níveis forem, na maioria das regiões paranaenses (Machado et al., 1999),
uma realidade que dificulta a tomada de decisões quanto à conservação das espécies e
de seus hábitats.

Histórico do conhecimento regional
Dentre os trabalhos realizados com anuros na região a ser afetada pela UHE
Mauá, destacam-se os estudos de Machado & Haddad (2001), relatando um novo registro
de ocorrência para o estado de uma espécie de anfíbio (Dendropsophus anceps: Hylidae),
sendo esta encontrada em um único sítio reprodutivo, dentro dos muitos analisados na
região; e o trabalho de Bernarde & Machado (2000) onde uma das localidades estudas
encontra-se na região de influência do projeto da UHE Mauá. Mais recentemente dois
trabalhos abrangendo a região foram publicados: “Anfíbios Anuros da Bacia do Rio Tibagi”
(Machado & Bernarde, 2002) e “A Biodiversidade da Fazenda Monte Alegre da Klabin
S.A. – No estado do Paraná” (Rocha et al., 2003).
Destaca-se também na região de influência da UHE Mauá, a tese de doutoramento
"Ecologia de assembléias de anfíbios anuros no município de Telêmaco Borba, Paraná,
sul do Brasil" (Machado, 2004), onde é relatada a importância do Parque Ecológico da
Klabin na conservação de algumas espécies de anfíbios florestais, na região de Telêmaco
Borba. Ainda, o autor refere-se às espécies de caráter estenóico encontradas na região e
comenta sobre a importância das áreas florestais para a manutenção das mesmas.
Além dos trabalhos publicados em revistas científicas, o trabalho desenvolvido
durante a elaboração do EIA-Rima da UHE Mauá contribuí de modo significativo para o
conhecimento da fauna de anfíbios nesta bacia.
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Métodos de estudo desenvolvidos
Esforço e Área Amostral
O período amostral foi de 04 de julho 08 de agosto de 2007, tendo um esforço de
mais ou menos 40 horas. A seguir são apresentados os pontos visitados durante as
atividades de campo (Tabela XLVII), a fim de realizar uma análise do estado de
conservação dos ambientes situados na Terra Indígena de Mococa, assim como
exemplificar algumas das áreas de amostragem da anurofauna local.
Tabela XLVII - Descrição dos ambientes amostrados pelos diferentes métodos, com as
coordenadas em UTM, utilizadas na Terra Indígena de Mococa, onde: PTA = poça temporária em área
aberta; BRE = brejo em borda de mata; CIF = córregos/rios no interior de floresta, RFL = remanescente
florestal; CIF = córrego em interior de floresta.

LOCALIDADE

CARACTERIZAÇÃO

COORDENADAS EM UTM – 22J

1- Brejo
2- Córrego 01

BRE
CIF – Fig. 02

0523826/7344541
0524324/7344409

3 – Rio Mococa

CIF – Fig. 03

0524828/7344358

4 – Rio Tibagi

CIF – Fig. 04

0526450/7344527

5 – Córrego 02

CIF

0512273/7329613

6 - Remanescente Florestal

RFL

0524525/7344352

Figura 144 – Córrego 01

Figura 145 – Rio Mococa

Figura 146 – Rio Tibagi

Fotos: Carlos Eduardo Conte

O diagnóstico atinente à composição da fauna de anfíbios da terra Indígena de
Mococa foi obtido a partir de levantamentos bibliográficos e atividades preliminares e
prescritivas de reconhecimento dos vários ambientes existentes ao longo dos limites da
reserva. Foram utilizados três métodos distintos para a obtenção de informações acerca
da anurofauna local:
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(3) Busca ativa (Vanzolini et al. 1980), que consistiu na procura dos anfíbios
embaixo de troncos e pedras, no interior de bromélias e demais refúgios no interior de
floresta.
(4) Amostragem em sítio de reprodução ("survey at breeding site" sensu Scott Jr. &
Woodward, 1994), este método consiste na observação das espécies para obtenção de
dados sobre a riqueza, distribuição no ambiente e padrões de atividade (e.g. vocalização).
Foram realizadas visitas noturnas e diurnas em diferentes locais utilizados pelos anuros
como sítios de vocalização.
(5) Amostragem de girinos, realizada com puçá de tela de arame com malha de 2
mm2 e cabo longo, passado por diferentes corpos d’água, desde as margens até a parte
central.
Esses métodos têm como objetivo ampliar o inventário das espécies, assim como
obter informações sobre riqueza, distribuição das espécies nas diferentes unidades de
paisagem, padrões de atividade e outros aspectos da ecologia da anurofauna da região.

4.6.2.3.3

Resultados

Durante as fases de campo apenas 13 espécies foram registradas através dos
diferentes métodos (Tabela XLVIII, Figura 147 a Figura 152). Além destas, empregando o
conhecimento prévio das espécies de anfíbios que participam da formação vegetacional
encontrada na região de entorno, do conhecimento da corologia (distribuição) de algumas
espécies e por dados secundários, são estimadas 41 espécies de anfíbios passíveis de
ocorrência ao longo terra Indígena de Mococa (Tabela XLVIII). Todas pertencentes à ordem
Anura, que compreendem sapos, rãs e pererecas. Representantes da ordem
Gymnophiona (cecílias ou cobra de duas cabeças) não foram citados devido à
inexistência de registros para a região, refletindo a necessidade de estudos sobre este
grupo, uma vez que é esperada a sua ocorrência; Já a ordem Caudata só possui
ocorrência para Amazônia com uma única espécie.
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Tabela XLVIII - Sumário do hábitat, ambiente e substrato utilizado durante atividade de vocalização
pelos anuros estimados e/ou registrados na Terra Indígena de Mococa. F= hábitat florestado, A= hábitat de
área aberta, FSH= floresta sem água acumulada, RRF= riacho rochoso dentro da floresta, BFL= brejo em
floresta, BAA brejo em área aberta, PCF= poça permanente com borda florestada, PSF= poça permanente
sem borda florestada; gr= gramíneas, ty= Typha sp., ab= arbustos, av= árvores, ld= lâmina d’água, fo=
folhiço e rg= rochas e galhos. Ordenamento taxonômico segue os trabalhos de: FAIVOVICH et al. (2005),
FROST et al. (2006) e GRANT et al. (2006). * = presença da espécies confirmada para reserva.

Família/Espécies
Brachycephalidae
Eleutherodactylus binotatus
*Eleutherodactylus guentheri
Bufonidae
*Chaunus abei
Chaunus ictericus
Centrolenidae
Hyalinobatrachium uranoscopum
Cycloramphidae
*Odontophrynus americanus
*Proceratophrys avelinoi
Hylidae
Aplastodiscus albosignatus
Aplastodiscus perviridis
Bokermannohyla circumdata
Dendropsophus anceps
Dendropsophus microps
*Dendropsophus minutus
Dendropsophus nanus
Dendropsophus sanborni
Hypsiboas albopunctatus
Hypsiboas faber
*Hypsiboas prasinus
Hypsiboas sp. (gr. pulchellus)
Phasmahyla sp.
Phyllomedusa tetraploidea
*Scinax berthae
*Scinax cf. catharinae
Scinax aff. fuscomarginatus
*Scinax fuscovarius
*Scinax perereca
Scinax rizibilis
Scinax squalirostris

Habitats

Substratos

F, FSH
F, FSH

fo, ab e av
ab, fo e av

A, F, PCF e PSF
A, PSF

ld, gr e ab
gr e ld

F, RRF

ab e av

A, F, BAA e BFL
F e BFL

ld
ld

F, FSH e BFL
F, BFL
F, RRF, BFL e PCF
A, PSF
A, F, RRF, PCF e PSF
A, F, PCF e PSF
A e PSF
A, F, PCF e PSF
A, F, PCF e PSF
A, F, PCF e PSF
A, F, PCF e PSF
F e RRF
F e RRF
A, F, PCF e PSF
A, F, PCF e PSF
F, RRF
A, BAA e PSF
A, PSC
A, F, PCF e PSF
A, F, PCF e PSF
A

av
ab e av
ab e av
ty
ab
gr, ty e ab
ty, gr e ab
gr e ab
gr, ty e ab
gr, ty, ar, av e ld
gr, ty e ab
ab
ab
gr, ab, av e ty
ab
ab
gr
ab, av e ro
ab, av e ro
ab
gr e ab
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Família/Espécies
Scinax sp. (clado ruber)
Sphaenorhynchus surdus
Trachycephalus imitatrix
Hylodidae
*Crossodactylus sp.
Leiuperidae
*Physalaemus cuvieri
*Physalaemus gracilis
Leptodactylidae
Leptodactylus aff. gracilis
*Leptodactylus fuscus
Leptodactylus mystacinus
Leptodactylus notoaktites
Leptodactylus ocellatus
Microhylidae
Elachistocleis bicolor
Ranidae
Lithobates catesbeianus

Habitats

Substratos

A
A, PSF
A, PCF e PSF

gr e ab
gr, ld e ty
ty

F, RRF

rg,ld

A, F, PCF e PSF
A e PSF

ld
ld

A
A, BAA
A, F, FSH, BAA e BFL
A, BAA
A, F, PCF e PSF

ld
ld
fo e ld
ld
ld

A e PSF

ld

A, BAA e PSF

ld e fo

Figura 147 – C. abei
Figura 148 – E. guentheri
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Figura 149 – O. americanus
Figura 150 – H. prasinus

Figura 151 – S. berthae
Figura 152 – p. cuvieri

O número de espécies estimadas (n = 41) representa 34% (n = 120) daquelas
esperadas para o estado do Paraná (Segalla & Langone, 2004). A presença de hábitats,
tanto de área aberta quanto de interior de remanescentes florestais, fornece recursos
variados (e.g. sítios de vocalização e ovoposição, com graus diferentes de umidade e
temperatura) que permitem uma exploração diferenciada por um grande número de
espécies de anuros. A expressiva riqueza de espécies comprova a importância da Bacia
do rio Tibagi para conservação da biodiversidade regional. Segundo o Ministério do Meio
Ambiente (2002) toda a bacia do Tibagi está entre uma das áreas prioritárias para
conservação dentro da categoria alta e o médio Tibagi na categoria extremamente alta.
Salienta-se, porém, que o resultado obtido não pode ser encarado como definitivo.
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Possivelmente um aumento no esforço temporal e espacial acarretará em um incremento
na lista.
Na Tabela XLVIII, verifica-se uma baixa representatividade de espécies registradas
na terra Indígena de Mococa. Este resultado pode ser justificado principalmente, devido a
sazonalidade das espécies. Em anfíbios, os ciclos reprodutivos estão sujeitos a controle
hormonal, o qual, responde a variáveis ambientais e produz certos padrões (Duellman &
Trueb, 1986). Em regiões tropicais com clima sazonal, principalmente em relação à
chuva, um maior número de espécies se reproduz na estação chuvosa (Jim, 1980; RossaFeres & Jim, 1994).
Estudos demonstram que as espécies, de acordo com tolerâncias específicas (e.g.
temperatura e precipitação), iniciam seu período de vocalização em épocas diferentes,
promovendo uma partilha temporal. A análise de segregação temporal entre as espécies
não revela um padrão consistente. Alguns trabalhos (e.g. Goin & Goin, 1953; Gascon,
1991) verificaram mudanças na comunidade ao longo de seus estudos conforme as
condições climáticas mudaram. Estes dados mostram a importância e a necessidade de
estudos com incursões sazonais, buscando respostas para mostrar a flexibilidade das
espécies em relação a variação anual nos padrões de chuva. Ademais, é importante
ressaltar que muitas espécies possuem reprodução explosiva, ou seja, são ativas durante
um curto período de tempo, geralmente ocorrendo durante as primeiras chuvas da
estação chuvosa (para região, meados de setembro).
As espécies com provável ocorrência para a região Terra Indígena de Mococa
apresentadas na Tabela XLVIII, certamente não estarão distribuídas ao longo de toda a área
da reserva, podendo ocorrer substituições e até mesmo a ausência de algumas delas em
alguns pontos específicos. Isso acontece devido à grande diversidade β (beta)
apresentada por este grupo animal, bem como a grande heterogeneidade de ambientes
dentro da reserva. Deste modo, o conhecimento dos ambientes utilizados pelas diferentes
espécies é uma importante ferramenta para conservação da anurofauna.
A variedade de ambientes, apresentados pelas espécies com provável ocorrência
na região de estudos (Tabela XLVIII), demonstra o grau de complexidade ambiental que é
necessário para a manutenção das mesmas, tornando notória a importância da
preservação de diferentes ambientes para satisfazer os requisitos necessários para a
manutenção de todas as espécies.
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A maioria das espécies, cuja ocorrência é esperada ou confirmada para a Terra
Indígena de Mococa, pode ser considerada de grande tolerância ecológica, pois
originalmente habitavam áreas abertas naturais, as quais são beneficiadas pelas
alterações da cobertura vegetal sendo substituída por áreas abertas e outras atividades
antrópicas acumulativas de água (formação de açudes, lagoas artificiais, etc.) podendo
ser caracterizadas como espécies oportunistas, por exemplo, Dendropsophus minutus e
Physalaemus cuvieri. Deste modo, a preservação de qualidades ambientais mínimas são
suficientes para a preservação destas espécies.
Um aspecto mais preocupante é relacionado a algumas espécies com ocorrência
restrita aos ambientes de interior da floresta. São espécies mais exigentes que
necessitam da formação florestal, pois são altamente adaptadas ao micro-clima do interior
das matas. Deste modo, alterações da formação vegetacional original dos seus habitats
podem provocar um declínio nas suas populações devido à exigência requerida por seus
modos reprodutivos especializados e adaptados a microambientes de florestas. Entre
estas espécies podemos citar Eleutherodactylus spp., Crossodactylus sp. e Scinax cf.
catharinae. Considerando as modificações que os ambientes da Terra Indígena de
Mococa vêm sofrendo continuamente pela remoção da vegetação original, estas espécies
sofrem ameaça de uma extinção local. Como as causas do desaparecimento em tempos
recentes de espécies de anfíbios em várias regiões do planeta não são bem esclarecidas,
não se pode assegurar que métodos de proteção poderão garantir a continuidade da
existência dessas espécies na Terra Indígena de Mococa. Contudo, parece óbvio que a
preservação de seus ambientes seja de significativa importância para tal objetivo.

4.6.2.4 Diagnóstico Herpetofaunístico
4.6.2.4.1

Introdução

Segundo Mittermeier et al. (1992), a maior riqueza do Brasil é a sua natureza
biológica, representada por sua expressiva biodiversidade. As florestas tropicais são os
ecossistemas terrestres responsáveis pela maior parte da biodiversidade do planeta
(Turner & Corlett, 1996). Entretanto, encontram-se sob forte pressão antrópica, em
intensa e acelerada destruição e fragmentação de habitats (May et al., 1995; Pimm et al.,
1995; Fahrig, 1997).
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Dentre as florestas tropicais com severa degradação, a Floresta Atlântica é uma
das mais afetadas (Fonseca, 1985; Dean, 1996; MMA, 2002). Na lista dos 25 hotspots de
diversidade mais importantes, e entre os 10 mais ameaçados do planeta (Myers et al.,
2000), esta floresta encontra-se bastante descaracterizada e fragmentada (Fonseca,
1985; Turner & Corlett, 1996).
A Floresta Atlântica cobria uma área superior a um milhão de quilômetros
quadrados ao longo de quase toda a costa leste do Brasil, estendendo-se por dezenas de
quilômetros pelo interior das regiões Sul e Sudeste (Lino, 1992; SMA, 1996). Atualmente
é uma das florestas tropicais mais ameaçadas e após cinco séculos de colonização conta
com menos de 5% de sua cobertura original (Mittermeier et al., 1982).
No Estado do Paraná, os remanescentes florestais da Mata Atlântica do interior
representam apenas pouco mais de 2% (SOS Mata Atlântica, 2002). Esta formação,
caracterizada como Floresta Estacional Semidecidual do interior paranaense, insere-se no
contexto do domínio tropical atlântico e em conjunto com a Floresta Atlântica é uma das
mais desmatadas e fragmentadas devido às culturas agrícolas e pastagens (Maack,
1963). Embora a Floresta Estacional Semidecidual seja de grande importância devido ao
seu acelerado quadro de destruição (MMA, 2005), o conhecimento sobre a sua
biodiversidade ainda é precário. Segundo um estudo de avaliação e identificação de áreas
e ações prioritárias para a biodiversidade brasileira, esta floresta é considerada como
“área de provável importância biológica, mas insuficientemente conhecida” (MMA, 2002).
Além da Floresta Estacional Semidecidual, a Mata Atlântica compreende também a
Floresta com Araucária e ecossistemas a ela associados, cujo clima temperado úmido
exerce extrema influência sobre a vida dos organismos, poucos são os estudos sobre
suas composições faunísticas (Morato, 1995). Sabe-se que comunidades de répteis de
clima temperado, na região neotropical, não têm sido estudadas provavelmente em
função da pequena diversidade e densidade que lhes são características (Di-Bernardo,
1998). As formações campestres (Campos Gerais) do Paraná também vêm sendo
descaracterizadas e atualmente expandidas artificialmente pela ação do fogo e criação de
gado.
A antropização progressiva dos ecossistemas naturais do planeta, em particular
das florestas tropicais, tem gerado grande demanda de estudos que possam subsidiar
estratégias de conservação. A importância do estudo e quantificação da diversidade
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biológica é amplamente reconhecida (Lovejoy, 1995) e está entre os objetivos básicos da
Estratégia Global para a Biodiversidade (Wilson, 1992).
Diferentes grupos zoológicos têm sido objeto de estudos sobre fragmentação e
descaracterização de hábitats. No entanto, informações disponíveis na literatura são
ainda escassas, principalmente para os répteis (MacGarigal & Cushman, 2002).
Devido à baixa mobilidade, requerimentos fisiológicos e especificidade de hábitat,
os répteis podem ser considerados modelos ideais para estudos sobre os efeitos da
fragmentação (Shine & Bonnet, 2000; Silvano et al., 2003). Contudo, pesquisas
relacionadas à conservação dessa fauna, são praticamente inexistentes (Webb & Shine,
1997; França & Araújo, 2006).
O presente trabalho visa ao conhecimento da composição faunística dos répteis da
Reserva Indígena Mococa, Município de Ortigueira, Paraná. Obtido a partir de uma fase
de campo e de dados secundários. O motivo de tal estudo diz respeito à instalação da
Usina Hidrelétrica Mauá e seus possíveis impactos sobre a comunidade indígena da
região.

4.6.2.4.2

Histórico do Conhecimento

A fauna de répteis da Região Neotropical possui uma elevada riqueza de espécies
e as inter-relações entre essas espécies sugerem uma grande complexidade de relações
ecológicas (Duellman, 1978; Henderson et al., 1979; Vitt, 1987). O Brasil tem a flora e a
fauna mais ricas de toda a América Central e do Sul, mas a maioria das informações
sobre os répteis ainda é preliminar (Rodrigues, 2005). O Brasil está entre os países com
maior diversidade de répteis do planeta, com 641 espécies conhecidas (SBH, 2005).
Porém, em termos de conhecimento da biodiversidade, o Brasil encontra-se na fase
exploratória e nenhum grupo deve ser considerado como tendo pouca importância
biológica sem exaustivos inventários e pesquisas de campo (Rodrigues, 2005).
A grande maioria dos trabalhos que abordam a composição faunística e aspectos
de história natural das comunidades de répteis, no Brasil, estão centrados na Amazônia
(Vanzolini, 1972; 1986; Cunha & Nascimento, 1978; Zimmerman & Rodrigues, 1990;
Martins, 1991; Ávilla-Pires, 1995) e Mata Atlântica, contudo, os trabalhos estão centrados
na Floresta Ombrófila Densa (Vanzolini, 1988; Rodrigues, 1990; Sazima & Haddad, 1992;
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Sazima, 1994; Sazima & Manzani, 1995; Marques, 1998; Marques et al., 2001; Marques &
Sazima,

2004;

Stender-Oliveira

&

Bérnils,

2004).

Outros

poucos

estudos

herpetofaunísticos abordando aspectos de história natural também foram feitos na
Caatinga (Vanzolini et al., 1980; Vitt & Vangilder, 1983), no cerrado (Vanzolini, 1948) e no
Pantanal do Mato Grosso (Strüssmann, 1992; Strüssmann & Sazima, 1993).
Considerando os tipos vegetacionais que ocorrem na região de estudo, tem-se
para a Floresta com Araucária, escassas referências na literatura, embora alguns poucos
estudos tenham sido realizados (Bérnils & Moura-Leite, 1990; Morato, 1991). E apenas
dois trabalhos realizados sobre a comunidades de répteis neste bioma, ambos sob a
forma de teses: Morato (1995) e Di-Bernardo (1998). Contudo, há ainda uma série de
outros artigos que abordam táxons menores que ocorrem neste bioma, são eles: Lema
(1982); Lema (1987); Lema (1994); Marques et al. (1998); Morato et al. (2003). Para a
Floresta Estacional Semidecidual do Sul e do Sudeste há um estudo em andamento sobre
os efeitos da fragmentação sobre a comunidade de répteis squamata (D. N. Pereira com.
pess.) e trabalhos não publicados nos Parques Nacionais do Iguaçu e de Ilha Grande.
Para os Campos Limpos paranaenses conta-se com dois trabalhos recentes: Marques et
al. (2006) e Thomas et al. (2006).
Houve um interesse tardio das grandes expedições científicas do século passado
em coletar no território paranaense (Straube, 1990). A fauna de répteis do estado do
Paraná vem sendo sistematicamente estudada desde 1983 (Moura-Leite, 1994), como por
exemplo: Bérnils & Moura-Leite (1990), que relacionaram os exemplares coletados por
André Mayer; Moura-Leite et al. (1996) e Bérnils et al. (2000) que apresentaram novos
registros concernentes à ampliação de distribuição de certas espécies e Morato & Bérnils
(1989); Bérnils & Moura-Leite (1991); Machado et al. (1998); Marques et al. (2006) e
Thomas et al. (2006) que abordaram algum aspecto específico sobre a biologia de alguma
espécie procedente do Estado. Diversos trabalhos foram realizados na região leste do
Estado e na bacia do rio Iguaçu (Moura-Leite, 1994), contudo, áreas importantes como a
do empreendimento nunca foram alvo de estudos pormenorizados. Os estudos
geograficamente mais próximos dizem respeito ao Parque Estadual da Mata dos Godoy,
em Londrina (Bernarde et al., 1997) e às porções baixas do rio Tibagi (Bernarde &
Machado, 2002).
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De um modo geral, referências a répteis paranaenses são escassas na literatura,
limitando-se a resumos divulgados em congressos nacionais, referências pontuais em
revisões taxonômicas ou registros oriundos de estudos feitos com espécies ou espécimes
em particular (e.g. Morato & Bérnils, 1989; Bérnils & Moura-Leite, 1990; Morato, 1991;
Morato et al., 1995; Moura-Leite et al., 1996; Prudente et al., 1998; Bernarde et al., 2000;
Ribas & Monteiro-Filho, 2002; Buss & Calleffo, 2004).
As melhores fontes de informação são, portanto, os museus que encerram
relevante material de répteis do norte paranaense. O exame desses acervos, somado aos
dados obtidos em campo, permite a formação de um quadro concreto da composição
faunística dos répteis da região, condição para a determinação das relações e do status
da comunidade herpetofaunística local.

4.6.2.4.3

Descrição da Área de Estudo

A região em que está inserida a Reserva Indígena Mococa é considerada
integrante da Mata Atlântica em seu sentido lato, ou seja, aquele que engloba também,
em âmbito paranaense, a Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) e a Floresta
Estacional Semidecidual (Mata Atlântica de interior). Portanto, na região de estudo
ocorrem diversos tipos vegetacionais que se organizam em escalas variadas, havendo
predominância, em termos espaciais, da Floresta Estacional Semidecidual (Floresta
Mesófila, “Mata de Planalto”, Figura 153 e Figura 154).
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Figura 153 - Vista geral da Floresta Estacional Semidecidual na Reserva Indígena Mococa,
Ortigueira, Paraná.

Figura 154 - Vista geral de fragmentos da Floresta Estacional Semidecidual na Reserva Indígena
Queimadas, Ortigueira, Paraná.

A cobertura florestal original do estado do Paraná, conforme Maack (1981), era
composta por algum tipo de vegetação e, conseqüentemente, também a bacia do rio
Tibagi. Até o final do século XIX, aproximadamente 16,5% da cobertura florestal tinha sido
removida e em 1965 restavam somente 24% de matas.
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Ainda que empobrecida pelo elevado grau de desmatamento que sofre há
décadas, a bacia do rio Tibagi, e em especial a região estudada, apresenta uma fauna de
répteis que reflete a transição entre a Floresta Estacional Semidecidual e a Floresta
Ombrófila Mista, assim como entre climas dos tipos Cfa e Cfb da classificação de
Koeppen (Maack, 1950; 1981).
Sendo assim, a importância do estudo da fauna de répteis da porção do Médio
Tibagi reside basicamente em função de sua condição fitogeográfica regional, que
apresenta um contato pouco comum de três formações vegetacionais distintas: a Floresta
Ombrófila Mista, a Floresta Estacional Semidecidual e os Campos (segundo Maack, 1950;
1981; Veloso et al., 1991; Mikich & Bérnils, 2004). Essas formações abraçam faunas
também distintas, o que faz daquela região um importante ponto ecotonal faunístico.

4.6.2.4.4

Objetivos

Caracterizar a fauna de répteis da área sob influência direta (AID) e indireta (AII) do
empreendimento; avaliar como os prováveis impactos a serem causados pela
implantação e funcionamento da UHE Mauá podem afetar a conservação dessas
espécies em escala local e regional e determinar medidas mitigadoras e compensatórias
dos efeitos do empreendimento sobre a fauna e sobre a comunidade indígena local.

4.6.2.4.5

Materiais e Métodos

Como parte do diagnóstico, que visa conhecer melhor a diversidade local de
répteis, foi realizado no período de 04 a 08 de agosto de 2007 um levantamento
herpetológico na área de influência do empreendimento.
Os trabalhos de campo para a caracterização da fauna de répteis foram realizados
com esforço amostral de um pesquisador. Este estudo compreendeu cinco dias e quatro
noites de trabalho em campo e teve como principal finalidade o reconhecimento da área,
o inventário das espécies e a complementação das informações obtidas na literatura.
Foram utilizados sete métodos distintos para a obtenção de informações acerca da
herpetofauna local:
6.

Procura Não Sistematizada (PNS) ou Procura Ativa: Esse método consistiu

de caminhadas ao longo da Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta
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(AID) do empreendimento, durante as quais os ambientes foram explorados visualmente,
havendo inspeção de tocas, formigueiros, cupinzeiros, serapilheira, locais abrigados sob
pedras, troncos caídos e nos mais variados ambientes, como banhados, brejos,
pastagens recentes e antigas, margens de matas, rios, interior de plantas epífitas, e assim
por diante, conforme recomendado por Vanzolini et al. (1980).
A procura ativa com coleta manual é um método bastante versátil e generalista de
detecção e coleta de vertebrados em campo (Heyer et al., 1994). Esse método tem como
objetivo ampliar o inventário das espécies, assim como obter informações sobre riqueza,
distribuição no ambiente e padrões de atividade (Tabela XLIX).
Foram considerados os registros através de encontro direto de espécimes e
também por fitofisionomias capazes de abarcar exemplares da herpetofauna local.
7.

Evidências indiretas. São os registros indiretos ou vestígios como mudas de

pele, rastros, tocas, cascas de ovos, carcaças em decomposição, etc.
8.

Registros Visuais. avistamento de répteis não coletados, como por exemplo:

serpentes arborícolas nas copas das árvores, lagartos atravessando estradas, etc. Em
algumas ocasiões os registros visuais são suficientes para inventários herpetofaunísticos,
quando se abordam exemplares de grande porte, espécies em época reprodutiva e
ameaçadas de extinção. Registros feitos através de observações são aceitos somente se
tratar de espécies de caracterização e identificação indiscutíveis.
9.

Encontros ocasionais. O método de encontros ocasionais corresponde ao

encontro de répteis vivos ou mortos durante outras atividades que não a amostragem dos
demais métodos (Sawaya, 2004).
10. Exame de pequenos acervos didáticos regionais. Para complementar os
dados levantados em campo - obrigatoriamente incompletos pelo pouco tempo dedicado
às coletas e pela impossibilidade de amostragens sazonais - puderam ser visitadas as
unidades estatais e particulares de ensino fundamental, médio de Ortigueira (sede e
distritos).
É hábito freqüente, no interior do Brasil, o colecionamento de animais mortos e
fixados em álcool, em Salas de Ciências e pequenos laboratórios escolares, na intenção
de que estes sejam úteis aos professores. Essa forma de registro de espécies permitiu o
levantamento de duas espécies de répteis. O exame desses animais é uma medida que
se mostra cada vez mais eficiente na geração instantânea de informações acerca de
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faunas regionais, já que especialistas são capazes de identificar rapidamente os répteis
guardados nessas instituições. Muitas vezes as escolas não se importam em doar os
exemplares guardados em álcool e esses acabam sendo um relevante processo de
amostragem herpetofaunística, já que, via de regra, são espécimens capturados na região
(e há pouco tempo), sem qualquer intuito seletivo determinado, e servem, portanto, à
formação de um perfil da fauna local.
6.

Análise da literatura. O exame bibliográfico foi o primeiro passo para o

estudo da região. A partir de uma lista dos topônimos próprios da região de estudo, se
pode levantar cada citação da literatura, servindo, assim, para a elaboração de um
primeiro quadro da composição da fauna regional de répteis.
7.

Exame de coleções científicas nacionais. O diagnóstico atinente à

composição da herpetofauna da área de influência direta (AID), da área de influência
indireta (AII) e da área de abrangência regional (AAR) do empreendimento foi obtido a
partir de consultas à coleção científica do Instituto Butantan (IB, São Paulo – SP), do
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) e do Museu de História
Natural Capão da Imbuia (MHNCI, Curitiba – PR).
Esses métodos têm como objetivo ampliar o inventário das espécies, assim como
obter informações sobre riqueza, distribuição das espécies nas diferentes unidades de
paisagem, padrões de atividade e outros aspectos da ecologia da fauna de répteis da
região.
Em campo foram percorridos os mais diversos ambientes a pé e/ou de automóvel,
a serem impactados diretamente pelo empreendimento.
Especial atenção foi dada às áreas de maior revestimento florestal, que poderiam
realmente fornecer informações e fortuitas observações dos animais em questão.
A busca por répteis foi realizada nas horas mais quentes do dia e durante o
período noturno. Para os lagartos e anfisbenídeos as coletas podem ser feitas
manualmente e para os ofídios, além das coletas manuais, conta-se com o auxílio de
ganchos e pinções (jacarés) (Figura 155; ver Franco & Salomão, 2002). Os cágados podem
ser capturados em corpos d’água, tanto manualmente quanto com puçás ou redes
(Lagler, 1943).
Os dados de campo foram devidamente anotados: data, localidade exata
(coordenada em UTM), horário solar, ambiente (interior de floresta, pasto, capoeira, mata
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ciliar, margem de rio, etc.), comportamento do animal no ato de captura, substrato
utilizado pelo animal, registro de atividade (ou inatividade) e nome do (s) coletor (es).

Figura 155 - Detalhe do pinção ou “jacaré” utilizado na captura de serpentes.

Tabela XLIX - Descrição dos ambientes amostrados pelos diferentes métodos, com as
coordenadas em UTM, verificadas na Reserva Indígena Mococa, onde: PTA = poça temporária em área
aberta; BRE = brejo em borda de mata; CIF = córregos/rios no interior de floresta, RFL = remanescente
florestal; CIF = córrego em interior de floresta.

LOCALIDADE

CARACTERIZAÇÃO

COORDENADAS EM UTM – 22J

1- Brejo
2- Córrego 01

BRE
CIF

0523826/7344541
0524324/7344409

3 – Rio Mococa

CIF – Figura 4

0524828/7344358

4 – Rio Tibagi

CIF – Figura 5

0526450/7344527

5 – Córrego 02

CIF

0512273/7329613

6 - Remanescente Florestal

RFL

0524525/7344352
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Figura 156 - Rio Mococa.

4.6.2.4.6

Figura 157 - Rio Tibagi

Resultados

Resultados da fase de campo
Considerando-se todo o período de amostragem e todos os métodos utilizados o
total de esforço amostral foi de 40 horas/pesquisador. Dois exemplares foram verificados
durante a fase de campo: Philodryas olfersii (Figura 158) e Tomodon dorsatus através do
método de exame de pequenos acervos didáticos regionais. Durante o trabalho em
campo, sete instituições de ensino foram visitadas no município de Ortigueira, Paraná,
para verificação de exemplares de répteis (Tabela L).
Tabela L – Lista das instituições de ensino visitadas no município de Ortigueira, durante o trabalho
de campo na área de estudo, para verificação de exemplares de répteis nas coleções didático-científicas.

Estabelecimentos de ensino

Presença de exemplares

Colégio Estadual Altair Mongruel
Escola Branca de Neve
Escola Municipal Cecília Batista Mattos
Centro Estadual de Educação Básica para jovens e adutos

X

Escola Estadual Maria Loiola Guimarães
Escola Estadual Prof. Nilson Gorski
Colégio Estadual Dr. Bento M. R. Netto
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Figura 158 - Exemplar de Philodryas olfersii encontrado no Centro

Dificuldades encontradas durante a fase de campo
O estudo de répteis neotropicais é dificultado, em parte, devido aos longos
períodos de inatividade, hábitos secretivos, ampla área de distribuição e aparente baixa
densidade populacional em que ocorrem na natureza (Parker & Plummer, 1987;
Strüssmann & Sazima, 1993).
Por serem animais ectotérmicos (com temperatura corporal dependente da
temperatura do ambiente), os répteis estão adaptados a viver em ambientes de baixa
energia, apresentando baixa taxa de metabolismo basal (Scott Jr. & Seigel, 1992). Esse
fator determina, especialmente em climas temperados, uma alteração nos padrões de
atividade e de utilização do habitat por estes animais. Na região do empreendimento, o
conjunto de fatores climáticos determina um padrão de atividade sazonal observado nos
répteis. Assim, esses animais são normalmente encontrados nos meses mais quentes do
ano, época em que a maioria das espécies está em período reprodutivo. Esta limitação
temporal, adicionada à dificuldade de coleta, justificam o conhecimento insuficiente que
existe sobre a biologia desse grupo.
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As estratégias reprodutivas dos lagartos tropicais também são controladas por
fatores ambientais. A pluviosidade é um importante fator que regula a reprodução de
lagartos tropicais (Rocha, 1994). Amostragens significativas da herpetofauna dependem
de inventários de longa duração e que contemplem todas as estações do ano.

Riqueza de espécies
A área de influência direta (AID) e a área de influência indireta (AII) compreendem
exemplares com ocorrência e potencial ocorrência na Reserva Indígena Mococa, no
município de Ortigueira e também na porção do Médio Tibagi dentro das terras indígenas.
Foram verificadas 42 espécies de répteis (Tabela LI).
A maioria das espécies de répteis cuja ocorrência é esperada para a área de
influência direta (AID) e área de influência indireta (AII) apresenta grande tolerância
ecológica.
A pressão cinegética atua fortemente nas espécies de serpentes florestais
arborícolas e sub-arborícolas (Chironius bicarinatus, Philodryas olfersii, Spilotes pullatus)
de médio a grande porte. O mesmo acontece com algumas espécies terrestres (Clelia
plumbea) e semi-aquáticas (Mastigodryas bifossatus). Esta pressão também ocorre sobre
uma espécie de lagarto, Tupinambis merianae, por ser a única de grande porte presente
na área. Entre as espécies de serpentes que ocupam as formações pioneiras ao longo do
Rio Tibagi, algumas são aquáticas (Helicops infrataeniatus e Liophis miliaris) e uma delas
também ocupa áreas abertas em ambiente terrestre (Mastigodryas bifossatus).
Alguns répteis ocupam estritamente formações abertas, entre esses podemos citar
a cascavel (Crotalus durissus). Essa serpente é terrestre, apresenta atividade noturna e
alimenta-se de roedores. Apresenta dentição proteróglifa e é agressiva, sendo
responsável por grande parte dos acidentes ofídicos que ocorrem em regiões de pastos
ou áreas desmatadas. Dentre as espécies não registradas durante os trabalhos, mas com
grande possibilidade de ocorrência na região em formações abertas é o lagarto-verde
(Ameiva ameiva). Essa espécie apresenta ampla distribuição em formações abertas no
Brasil, já tendo sido registrada para a região Norte do Estado do Paraná.
Duas espécies de quelônios de água doce foram registradas para a região, a
primeira o cágado-de-pescoço-de-cobra (Hydromedusa tectifera). Esta espécie ocorre em
brejos e banhados da Bacia do Rio Tibagi e apresenta uma ampla distribuição no Estado
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do Paraná. Pouco se conhece sobre a biologia desses animais, entretanto, sabe-se que
alimentam principalmente de invertebrados aquáticos. A outra espécie de cágado
(Phrynops geoffroanus), habita ambientes lóticos (rios de médio a grande porte) e lênticos
(lagoas). De maneira geral, há predominância de espécies de formações abertas e
espécies ubíquitas. No entanto, a presença de espécies de ambiente florestal demonstra
que, apesar do alto grau de alteração ambiental existente na região, as pequenas
manchas de floresta são ainda capazes de manter uma significativa fauna de répteis.
Tabela LI - Lista de espécies de répteis com ocorrência e potencial ocorrência na Reserva
Indígena Mococa, no município de Ortigueira e também na porção do Médio Tibagi dentro das terras
indígenas.

GRUPO TAXONÔMICO

NOME POPULAR

TESTUDINES
Chelidae
Hydromedusa tectifera

Cágado-pescoço-de-cobra

Phrynops geoffroanus

Cágado-pescoçudo

SQUAMATA
SAURIA
Leiossauridae
Urostrophus vautieri

Lagarto

Tropiduridae
Tropidurus torquatus

Calango

Scincidae
Mabuya frenata

Lagartixa

Anguidae
Ophiodes striatus

Cobra-de-vidro

Gekkonidae
Hemidactylus mabouia

Lagartixa-de-parede

Teiidae
Tupinambis merianae

Teiú

Ameiva ameiva

Lagarto verde

AMPHISBAENIA

434
____________________________________________________________________________

GRUPO TAXONÔMICO

NOME POPULAR

Amphisbaenidae
Amphisbaena mertensii

Cobra-de-duas-cabeças

SERPENTES
Anomalepididae
Liotyphlops beui

Cobra-cega

Boidae
Epicrates cenchria

Salamanta

Colubridae
Atractus reticulatus
Chironius bicarinatus

Cobra cipó

Clelia plumbea

Muçurana

Dipsas indica

Dormideira

Erythrolamprus aesculapii

Coral falsa

Helicops infrataeniatus

Cobra d´água

Liophis miliaris

Cobra d´água

Liophis poecilogyrus

Cobra lisa

Mastigodryas bifossatus

Jararacuçu do brejo

Oxyrhopus rhombifer

Falsa coral

Oxyrhopus clathratus

Falsa coral

Oxyrhopus petola

Coral falsa

Philodryas olfersii

Cobra verde

Philodryas patagoniensis

Parrelheira

Sibynomorphus mikanii

Dormideira

Sibynomorphus ventrimaculatus

Dormideira

Spilotes pullatus

Caninana

Thamnodynastes hypoconia

Cobra-espada

Thamnodynastes strigatus

Cobra espada

Tomodon dorsatus

Cobra espada

Tropidodryas striaticeps

Jararaquinha

Waglerophis merremii

Boipeva

Xenodon neuwiedi

Boipeva
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GRUPO TAXONÔMICO

NOME POPULAR

Elapidae
Micrurus corallinus

Coral verdadeira

Micrurus altirostris

Coral verdadeira

Viperidae

4.6.2.4.7

Bothrops alternata

Cruzeira

Bothrops jararaca

Jararaca

Bothrops jararacussu

Jararaca

Bothrops neuwiedii

Jararaca pintada

Crotalus durissus

Cascavel

História Natural das espécies de répteis com provável ocorrência na AID e

na AII.
Lagartos
A espécie de anguídeo Ophiodes fragilis, é terrestre ou criptozóica, possuindo
membros reduzidos. Este lagarto tem atividade no chão da mata, se alimenta de
artrópodes e larvas de Lepdoptera (Marques & Sazima, 2004). O lagarto Tupinambis
merianae (Figura 159) apresenta período de atividade diurno, é terrestre, com alimentação:
onívora generalista, para a qual já foram constatadas predações sobre artrópodes
diversos (em predominância sobre outros itens), pequenos mamíferos, répteis, aves, ovos
de aves, peixes, carniça, fezes de mamíferos, sementes e pequenos frutos caídos. Essa
espécie é ovípara, com reprodução no final da estação seca e ninhadas variando entre 13
e 29 ovos (Ávila-Pires,1995; Rodrigues, 1990; Sazima & Haddad, 1992; Vanzolini, 1988).
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Figura 159 - Tupinambis merianae.

Caninana, cobras-cipó e outras serpentes arborícolas
A caninana Spilotes pullatus, pode ser reconhecida pelo seu grande porte
(atingindo até 2m) e coloração amarela e preta (Figura 160). Caça durante o dia,
procurando principalmente filhotes de roedores e aves em seus ninhos, no chão ou sobre
a vegetação (Marques 1998, Marques & Sazima 2004). A caninana é ovípara e a
deposição de ovos (de cinco a 12) e o nascimento de filhotes ocorrem durante o período
chuvoso (Marques & Sazima 2004).
As cobras-cipó do gênero Chironius, utilizam freqüentemente a vegetação para
repousar ou caçar (Marques & Sazima 2004). Essas serpentes apresentam hábito
terrestre ou semi-arborícola, são diurnas, áglifas e se alimentam de anfíbios anuros
(Marques et al., 2001). As cobras-cipó reproduzem-se na estação chuvosa, depositando
entre quatro e 12 ovos (Marques 1998).
Algumas

serpentes

com

hábitos

predominantemente

terrestres

utilizam

ocasionalmente a vegetação. Esse hábito já foi observado em Sibynomorphus neuwiedi,
e, principalmente, entre jovens de B. jararaca (Marques & Sazima 2004). Tomodon
dorsatus também pode usar a vegetação como local de repouso.
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Figura 160 - Spilotes pullatus.

Falsas jararacas e outras cobras terrestres
Tomodon dorsatus é opistóglifa, vivípara, terrestre e se alimenta exclusivamente de
lesmas (Marques et al., 2001; Marques & Sazima, 2004). Essa serpente apresenta um
rico repertório defensivo, podendo achatar dorso-ventralmente o corpo, triangular a
cabeça, retrair a porção anterior do corpo em curva sigmóide, escancarar a boca expondo
a mucosa escura, desferir botes, esconder a cabeça sob voltas do corpo e entrar em
tanatose (Marques et al., 2001; Marques & Sazima, 2004).
Xenodon neuwiedii (Figura 161) alimenta-se principalmente de sapos do gênero Bufo
(Jordão, 1996). Para se defender, pode achatar o corpo dorso-ventralmente e enrodilhar a
cauda, além de desferir botes e morder (Marques et al., 2001, Marques & Sazima, 2004).
Essa cobra pode se reproduzir o ano inteiro e cada fêmea deposita até 12 ovos por
desova (Jordão, 1996; Marques, 1998).
A serpente Liophis miliaris é mansa e de médio porte. Esta espécie parece possuir
boa plasticidade adequativa, uma vez que forrageia em diversos períodos do dia e em
todas as variedades de ambientes aquáticos e terrestres, sendo considerada por certos
autores como generalista, consumindo principalmente anfíbios adultos, mas também
girinos, peixes, anfisbenídeos e pequenos lagartos. (Sazima & Haddad, 1992).
Os exemplares de Sibynomorphus neuwiedi apresentam atividade noturna
(Marques, 1998). São espécies de hábito preferencialmente terrestre, que se alimentam
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de caracóis e provavelmente são muito ativas, apresentando intensa atividade de
forrageio (Marques, et al., 2001; Marques & Sazima, 2004).

Figura 161 - Xenodon neuwiedii.

Corais verdadeiras e falsas
A

coral-verdadeira

Micrurus

altirostris

apresenta

hábitos

parcialmente

subterrâneos, podendo ser encontrada locomovendo-se durante o início da manhã, ou ao
final da tarde, no chão da mata à procura de galerias, onde captura suas presas (Marques
& Sazima, 2004). A dieta de M. altirostris é composta basicamente por vertebrados
alongados, como anfisbenídeos e gimnofionos (Marques & Sazima, 1997). É vivípara,
com dentição proteróglifa (Marques, 1992).
A coral-falsa Erythrolamprus aesculapii (Figura 162) é especializada em apresar
outras cobras, é terrestre e diurna, opistóglifa e ovípara (Sazima & Haddad, 1992;
Marques et al., 2001; Marques & Sazima, 2004).
Outra

coral-falsa,

Oxyrhopus

clathratus

é

noturna

e

alimenta-se

predominantemente de lagartos quando jovem e de mamíferos quando adulta (Marques &
Sazima, 2004). É ovípara e parece reproduzir-se principalmente no período chuvoso
(Marques & Sazima, 2004).
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Figura 162 - Erythrolamprus aesculapii.

Jararacas e jararacuçus
A jararaca, Bothrops jararaca tem padrão de colorido variável entre os indivíduos,
com tons castanhos, acinzentados, amarelados ou esverdeados. É uma espécie
peçonhenta de médio a grande porte, agressiva e responsável pela absoluta maioria dos
acidentes ofídicos humanos do sudeste e sul do Brasil. Seu período de atividade é
crepuscular e noturno, é terrestre e semi-arbustiva, ocorrendo em ambientes os mais
variados e mesmo muito alterados, mas primordialmente em áreas úmidas florestadas. Se
alimenta de roedores (ratos e preás), lagartos e anfíbios anuros, variando em freqüência
conforme a idade da serpente. Essa espécie é vivípara (12 a 18 filhotes) (Sazima, 1989;
1992; Sazima & Haddad, 1992).
A jararacuçu (B. jararacussu; Figura 163) é uma serpente tipicamente terrestre, com
dentição solenóglifa, vivípara e que se alimenta de roedores e anfíbios anuros (Marques
et al., 2001). O comportamento defensivo desses viperídeos inclui o bater da cauda contra
o substrato, esconder a cabeça entre as voltas do corpo, apresentar postura em S (“armar
o bote”), entre outros (Sazima, 1992; Marques et al., 2001).
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Figura 163 - Bothrops jararacussu.

4.6.2.4.8

Espécies raras e ameaçadas de extinção

O Estado do Paraná comporta apenas oito répteis considerados ameaçados de
extinção, seis pela Lista Nacional (BRASIL, 2004), sendo cinco tartarugas marinhas e um
lagarto da região de Guarapuava, e três pela recente Lista Estadual (Mikich & Bérnils,
2004): o mesmo lagarto de Guarapuava: Cnemidophorus vacariensis, uma serpente dos
Campos Gerais: Ditaxodon taeniatus e um cágado exclusivo do rio Iguaçu: Phrynops
williamsi.

A

espécie

Clelia

plumbea

encontra-se

aparentemente

em

declínio,

possivelmente pela alteração de seu hábitat, em particular da Floresta Estacional
Semidecidual do estado do Paraná (Morato et al., 1995).

4.6.2.4.9

Espécies perigosas e de interesse médico

Foram registrados para a AID e a AII sete répteis de interesse médico: as
serpentes Bothrops alternata (urutu), Bothrops jararaca (jararaca), Bothrops jararacussu
(jararacuçu), Bothrops neuwiedii (jararaca-pintada), Crotalus durissus (cascavel), Micrurus
altirostris e Micrurus corallinus (ambos cobras corais-verdadeiras).
Destas, apenas a jararaca e a cascavel representam algum impacto relevante em
termos de ofidismo para os índios da Reserva Indígena Mococa, pois as demais são
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incomuns e/ou preferencialmente florestais, além de suficientemente conspícuas, por sua
cor (caso dos Micrurus) ou por seu porte (caso da jararacuçu). As jararacas e cascavéis,
por outro lado, são ocupantes assíduas de áreas habitadas ou freqüentadas pelos índios
e animais de criação, tais como as pastagens, plantações, pomares, margens de cursos
d'água, e mesmo os quintais, celeiros e outras áreas antrópicas.

4.6.2.4.10

Espécies de interesse para o comércio ilegal

Não há registro de répteis com interesse para o comercio ilegal na região, embora
seja disseminado, em propriedades lindeiras ao rio Tibagi, o hábito de capturar cágados
para manter em cativeiro. Essa atividade, ainda que ilegal, não chega a caracterizar
"comércio", posto que, até onde foi possível apurar, os índios não comercializam esses
animais.

4.6.2.4.11

Espécies invasoras e exóticas

Entre as espécies constatadas na região, apenas um lagarto pode ser enquadrado
como exótico: a lagartixa-das-paredes Hemidactylus mabouia, de origem africana, há
muito tempo estabelecida na América do Sul e, atualmente, ocupando grande parte dos
ambientes urbanos e rurais do Brasil, sempre em franca sinantropia (Myers, 1945;
Vanzolini, 1978).

4.6.2.4.12

Bioindicadores

Os répteis podem ser considerados excelentes bioindicadores de ecossistemas, já
que a presença de espécies estenóicas, endêmicas, florestais ou campícolas, denotam
grande preocupação conservacionista, pois são fundamentais para a detecção do grau de
primitividade do ambiente. Enquanto que espécies eurióicas, sinantrópicas e oportunistas
informam sobre os níveis de alteração ambiental, servindo como indicadoras de graves
distúrbios ambientais (Moura-Leite et al., 1993). A presença de determinadas espécies de
répteis em ambientes terrestres e aquáticos tem sido reconhecida como fundamental em
inventários, EIAs, monitoramentos, planos de manejo e conservação. Estes, no entanto,
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geralmente relegam os estudos a um segundo plano, devido ao desconhecimento de sua
importância dentro de comunidades naturais.
Na região em que se projeta a Reserva Indígena Mococa, a indicação de
ambientes muito alterados é fornecida pela presença dos répteis: Hemidactylus mabouia,
Tupinambis merianae, Liophis poecilogyrus, Oxyrhopus guibei, Philodryas olfersii,
Bothrops jararaca e Crotalus durissus. Em sua grande maioria são formas sinantrópicas,
eurióicas ou de origem campestre, ou seja, invasoras.
Ambientes preservados, por sua vez, comportam répteis mais exigentes, e a
amostra obtida na região mostra também um número significativo de formas aloantrópicas
e/ou estenóicas, como os lagartos silvícolas Enyalius perditus e Urostrophus vautieri, ou
as serpentes Clelia plumbea, Dipsas indica, e Bothrops neuwiedii.

4.6.2.4.13

Discussão

A fauna de répteis na AID e AII do empreendimento pode ser enquadrada em
quatro grandes grupos. No primeiro grupo estão todos os répteis que, originalmente,
ocupavam as formações de Floresta Estacional Semidecidual e a Floresta com Araucária.
Provavelmente, muitas espécies florestais estritas não suportaram o ritmo de
desmatamento a que a região como um todo foi submetida na segunda metade do século
XX e foram extintas. As espécies sobreviventes encontram-se ainda sob ameaça de
extinção regional, haja visto a carência de grandes contingentes florestais que as
sustentem, com exceção do Parque Ecológico das Indústrias Klabin de Papel e Celulose
S/A, Município de Telêmaco Borba (PR), com área corresponde à 140 ha de mata
primária.
As espécies aquáticas ou próprias de várzeas formam o segundo grupo. São
répteis que ocupam preferencialmente as margens alagadiças dos rios e de seus
tributários. São, por exemplo, as serpentes Liophis frenata, Phrynops geoffroanus e
Helicops spp.
No extremo oposto encontram-se os répteis de ambientes abertos. No terceiro
grupo estão animais característicos do Brasil-Central, como as serpentes Epicrates
cenchria crassus, Oxyrhopus guibei e Sibynomorphus mikanii.
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Formas próprias de diversos ambientes abertos, originalmente não florestados ou
desmatados por ação humana, formam o quarto grupo, que devem predominar na área de
estudo, por exemplo, o lagarto Ameiva ameiva e as serpentes Mastigodryas bifossatus e
Crotalus durissus.
Um dos resultados dos impactos ocorridos na região nos últimos cinqüenta anos,
para a fauna de répteis, é o fenômeno chamado de “inversão de fauna” (Moura-Leite et
al., 1993). No caso do “Norte Pioneiro” do estado do Paraná, houve a substituição de uma
fauna de espécies estenóicas, arborícolas e de solos úmidos, tipicamente florestais, por
uma fauna oportunista, característica de ambientes abertos ou de Cerrado, e por formas
peçonhentas. Com a retirada da cobertura vegetacional original, espécies próprias dessas
áreas abertas, "invadiram" os ambientes alterados e, hoje, são a maioria entre as formas
predominantes regionais. Desse modo, certas espécies são favorecidas por algumas
ações humanas, ampliando sua distribuição geográfica. Exemplos desse fenômeno são
as serpentes Crotalus durissus terrificus, Mastigodryas bifossatus, Oxyrhopus guibei,
Sibynomorphus mikanii e Epicrates cenchria crassus, bem como os lagartos Hemidactylus
mabouia e Ameiva ameiva.
Contudo, os dados levantados para a região de estudo não chegam a esse
extremo; a constatação de um equilíbrio qualitativo entre as formas florestais e
campestres deve ser creditada mais à presença de áreas naturais de campo e cerrado
dentro da AID e AII do que a uma invasão de formas campícolas oportunistas a áreas
antropizadas.

4.6.2.4.14

Fatores de risco para a herpetofauna local

O desmatamento e a fragmentação que ocorreram e ainda ocorrem na região
Neotropical são responsáveis pela perda e ameaça de extinção de várias espécies de
répteis. A situação é crítica para a Floresta Estacional Semidecidual por ser uma das mais
afetadas pelo processo de fragmentação florestal.
A modificação de habitats é uma causa bem documentada no declínio de
populações de répteis. A perda de habitat certamente altera a abundância e a diversidade
em áreas diretamente afetadas, sendo considerada de grande e rápido impacto a
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remoção ou a modificação da vegetação, pois algumas espécies de répteis podem perder
os seus ambientes de reprodução e os locais de abrigo e alimentação.
Com relação à fauna de répteis da região de estudo, o grande impacto para as
populações são as grandes extensões de vegetação nativa convertidas em povoamentos
homogêneos de exóticas e áreas alteradas do entorno, dominadas por pasto, alterando
drasticamente as características do ambiente. Os índios da Reserva Mococa mantiveram
grandes porções de suas terras com vegetação nativa, ainda que alterada pelo corte
seletivo, também realizam periodicamente o desmate de pequenas áreas (Figura 164) para
cultivo de subsistência. As conseqüências imediatas da retirada da vegetação são o
decréscimo da riqueza específica e extinção local de populações de répteis.

Figura 164 - Desmatamento feito pelos índios para plantar mandioca.

Outro impacto sobre a comunidade de répteis na Reserva Indígena Mococa se
dará pela formação do lago da UHE Mauá.
A biodiversidade é afetada pela perda de hábitat, interrupção do fluxo migratório,
introdução de espécies exóticas, alteração na qualidade da água e composição de
comunidades aquáticas (Fahey & Langhammer, 2005). Construções de usinas
hidrelétricas têm contribuído substancialmente para a perda de hábitats, para o
isolamento dos hábitats remanescentes, que impedem o movimento e a migração de
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espécies, e para mudanças ecológicas e evolucionárias, que resultam em populações
cada vez menores e com maiores riscos de extinção (Fahey & Langhammer, 2005).
O impacto de maior magnitude se dá pela alteração e supressão da cobertura
vegetal (matas ciliares). Com a retirada da vegetação, as espécies adaptadas ao
microclima especial do interior da mata (úmido e sombreado), possivelmente não irão
persistir. Já as espécies de áreas abertas, com amplas áreas de distribuição e elevada
plasticidade ecológica, provavelmente estarão a salvo de extinções locais.
A supressão da vegetação é um impacto de natureza negativa, de curto prazo e
permanente. Por constituir-se em um impacto relevante, deve ser compensado com
programas ambientais direcionados a recuperação da cobertura vegetal original de
entorno e monitoramento da fauna antes, durante e após o enchimento.
Como a Reserva Indígena Mococa fica a jusante da barragem, distante da casa de
força, em curto prazo a construção da UHE Mauá não afetará a fauna de répteis existente
na Reserva. Contudo, a inundação das áreas florestadas representa a redução de
recursos, como espaço, abrigos e alimento. Em decorrência desse fato surge a tendência
à sobreposição de áreas de vida e de territórios e à competição por recursos. Dessa
forma, táxons com maior plasticidade ecológica, conseguem se sobrepujar e permanecer
na área, ao passo que as espécies mais exigentes quanto à qualidade do ambiente são
forçadas a partir em busca de outro território, ou tenderão à extinção.

4.6.2.5 Diagnóstico avifaunístico
4.6.2.5.1

Introdução

A área onde se insere a terra indígena em apreço coincide com uma das regiões
cujo ritmo de modificação ambiental - especialmente devastação da cobertura florestal
original - foi surpreendentemente rápido, oriundo de um processo de colonização que teve
início já no fim do Século 19. Isso se deu, primeiramente, como efeito da ampliação de
fronteiras agropecuárias e, posteriormente, com o desenvolvimento da silvicultura, que
conferiu à região um aspecto singular de exploração mesmo em locais de considerável
declividade (Maack, 1963, 1981). Assim, obedecendo diversos períodos de um padrão
exploratório tipicamente imediatista, passou a integrar um grande ideal coletivo voltado ao
plantio de essências arbóreas exóticas, primeiramente o pinus e, depois, o eucalipto,
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passando então a diversificar as atividades agrícolas, com o cultivo de soja, feijão, canade-açúcar e algodão, bem como a pecuária bovina.
À medida que o avanço das monoculturas e pecuária se estabeleceram e
expandiram, a paisagem natural, recoberta originalmente por extensas áreas de matas de
araucária, em sua transição com as florestas estacionais, tornou-se gradativamente
fragmentada, gerando o complexo sistema em mosaico que se observa na atualidade.
Esse é o formato básico que deve ser levado em conta para análises ambientais ligadas à
biodiversidade local, incluindo não somente a sua descrição contemporânea, mas
também a composição original dos organismos que, no passado, fizeram parte da biota
regional e de todo o processo de substituição decorrente das inúmeras frentes de
modificação da paisagem.
A avifauna desta região foi objeto de vários estudos sistemáticos até então. Na
região de Londrina e ao longo de todo o curso do Rio Tibagi, por exemplo, vários
estudiosos procedem, há várias décadas, a pesquisa da avifauna local (Steffan, 1974;
Westcott, 1980, 1986; Mariño, 1996; Anjos & Schuchmann, 1997; Anjos et al. 1997; Anjos,
2001), com enfoques ecológicos (Soares & Anjos, 1996; Anjos & Ferreira, 1998; Anjos &
Gimenes, 2000; Gimenes & Anjos, 2000; Mendonça et al., 2001; Volpato et al., 2001;
Volpato & Anjos 2001a,b) e de certos tópicos de sinantropia, assim como de conservação
(Anjos, 1998; Anjos & Soares, 1999; Lopes et al., 2001). Em Telêmaco Borba, na região
do alto Tibagi, Rodrigues et al. (1981), depois Pinto (1991), Berndt (1992) e, finalmente,
Anjos et al. (1997) dedicaram-se aos mesmos propósitos.
Toda essa gama de informações teve como resultado o inventário de uma avifauna
essencialmente florestal e, em muitos casos, restritivas quanto à ocupação do ambiente,
servindo como testemunho para se diagnosticar a dinâmica na composição avifaunística à
medida que as matas foram substituídas por áreas de cultivo e pastoril.
A extinção local de algumas espécies em decorrência das alterações ambientais ao
longo desse processo pode-se ser tida como certa, não somente no caso de aves de
pequena plasticidade quanto às alterações do ambiente florestal, mas também aquelas
que são restritas a ambientes lóticos e, portanto, com distribuição linear.
Em contrapartida, algumas outras, até então inexistentes naquela região,
ocuparam o novo ambiente criado pelo homem, destacadamente aquelas cujos centros
de dispersão encontram-se em vegetações abertas, como o cerrado e os campos
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naturais. Atualmente, portanto, é comum observar, na área de estudo, diversas espécies
típicas de hábitats abertos, nas áreas que originalmente recobriam-se por grandes
maciços florestais.
A proposta para a construção da Usina Hidrelétrica de Mauá, haja vista toda essa
problemática, gerou opiniões divergentes e largamente divulgadas e defendidas por
diversos segmentos da sociedade paranaense (Martins, 2005; Instituto TerraMar, 2006;
CPT, 2007), cumulando com um processo que se estende desde a década de 90. Nesse
sentido, uma análise complementar faz-se necessária, inclusive visando o cumprimento
de determinações do órgão ambiental, recentemente exigidas aos responsáveis pelo
empreendimento e, no presente estudo referentes à Terra Indígena de Mococa.

4.6.2.5.2

Materiais e Métodos

Definição cartográfica e métodos de estudo
A área estudada compreende um universo geográfico inserido nos limites da Terra
Indígenas de Mococa (TIM: 484 ha; datum: 24°00'41"S e 50°45'57"W, alt. 590 m), sendo a
eles que referem-se todas as características aqui apresentadas, sejam colhidas no seu
interior, sejam consideradas por meio de inferências, obtidas em áreas limítrofes com
características biotópicas congruentes.
Para normatização cartográfica, definiu-se uma matriz em sistema latlong (Escala
15'x15') e, para fins de compilação da lista de espécies da avifauna, a área de estudo foi
dividida com base nos critérios de Straube e Urben-Filho (2001). Nesse sentido,
considerou-se "Área Nuclear" (An: quadrícula latlong onde encontram-se inseridas a TIM),
como aquele polígono situado entre 24º00' - 24º15'S e 50º45' - 51º00'W e, a "Área
Periférica" (Ap: quadrículas imediatamente contíguas a An) por sua vez, entre 23º45' 24º15'S e 50º30' - 51º15'W, excetuando-se o perímetro de An (Figura 165); suportada por
essa normatização, considera-se "macro-região", nos propósitos deste estudo, a área
compreendida por An+Ap.
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Figura 165 - Situação da área nuclear (An), quadrícula na qual se insere a Terra Indígena de
Mococa (TIM) (azul escuro) e de sua área periférica (Ap) (azul esverdeado) no contexto do Estado do
Paraná.

Figura 166 - Situação da Terra Indígena de Mococa na quadrícula da An, a uma altura de 9,7 km
(Google, 2006).

Pela inexistência de informações bibliográficas pertinentes, a avifauna de An
corresponde especificamente àquela que foi registrada durante os trabalhos de campo,
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que consistiram de uma campanha realizada entre 30 de julho e 8 de agosto de 2007,
somando um esforço amostral aproximado de 40 h despendidas durante cinco dias.
Durante as campanhas foram realizadas observações in situ no interior das terras
indígenas e seu entorno, utilizando as técnicas de campo convencionais: reconhecimento
visual com auxílio de binóculos (Swarovsky 7x40, Nikon Monarch 8x42 e Bushnel 8x40),
identificação de vocalizações e busca por vestígios ou evidências de ocorrência. Essas
informações foram discriminadas quanto à localização dos flagrantes, fossem eles no
interior ou no entorno das terras indígenas visitadas. Adicionalmente foram obtidos
registros sonoros de algumas espécies, com a finalidade de servir como documentação
ou composição de banco sonoro. Para isso, utilizou-se microfone unidirecional Sennheiser
ME-67 acoplado em gravador digital Marantz PMD-660.
Para as inclusões de informações avifaunísticas da Ap, utilizou-se das informações
de literatura, desde que colhidas no perímetro definido para tal; as espécies consideradas
à lista geral encontram-se apresentadas na Tabela LII. As localidades e respectivas fontes
adotadas foram: "Fazenda Monte Alegre" (Pinto, 1938, 1944; Rodrigues et al., 1981;
Anjos & Schuchmann, 1997), "Varanal" (Anjos et al., 1997; Anjos & Schuchmann, 1997);
"Imbauzinho" (Anjos & Schuchmann, 1997); "Serra do Cadeado" (Anjos & Schuchmann,
1997); "Foz do Rio das Antas" (Registros em 12-13 de fevereiro de 2007: F.C.Straube,
n.publ.); "Salto Aparado - Rio Tibagi" (registros em 13 de fevereiro de 2007: F.C.Straube,
n.publ.), "Floresta Klabin-Ortigueira" (registros em junho de 2007) e "Terra Indígena de
Queimadas" (registros em junho e julho/agosto de 2007). Dados inéditos obtidos em
viagens anteriores também foram considerados havendo para eles uma discriminação
adeqüada. A abundância relativa apresentada em anexo refere-se ao número de dias - de
um total de cinco - em que a espécie foi registrada.
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Tabela LII - Avifauna registrada na Terra Indígena de Mococa (An), com indicações de registros em regiões
marginais (Ap). LEGENDA: TIM: Terra Indígena de Mococa (números indicam abundância relativa obtida
durante campanha): Int., registrada no interior da TI, Ent. registrada no entorno da TI; *. Área de Influência
UHE-Mauá (CNEC, 2004), sem localidade indicada, apenas os registros inéditos e desconsiderados os
obtidos por "entrevistas". Adjacências (registros na Ap): FH, Fazenda Harmonia (24°18'S, 50°36'W; alt. 771
m) (1: Pinto, 1938, 1944; 2: Rodrigues et al., 1981; 3: Anjos & Schuchmann, 1997; Va, Varanal (24°25'S,
50°35'W; alt. 730 m) (Anjos et al., 1997; Anjos & Schuchmann, 1997); Im, Imbauzinho (24°15'S, 50°40'W;
alt. 775 m) (Anjos & Schuchmann, 1997); SC, Serra do Cadeado (23°55'S, 51°10'W; alt. 1130 m) (Anjos &
Schuchmann, 1997); KO, Floresta Klabin-Ortigueira (24°10'S, 51°05"W, alt. 814 m) (A.Urben-Filho e
L.R.Deconto, registros inéditos em junho de 2007); FA, foz do Rio das Antas (24°02'S, 50°41'W; alt. 548 m)
(registros em 12-13 de fevereiro de 2007: F.C.Straube; SA, Salto Aparado - Rio Tibagi (24°11'S, 50°42'W;
alt. 645 m) (registros em 13 de fevereiro de 2007: F.C.Straube, n.publ.); TIQ, Terra Indígena de Queimadas
(24°12'S, 50°56'W; alt. 747 m) (registros em junho e julho/agosto de 2007); Guilda: Fl, florestal (Te,
terrícola; Ta, tamnícola; Co, corticícola); SF, semi-florestal; Ca (campícola); Aq, aquático (Li, limicola; Me,
mergulhador; Na, natante); Ae, aerícola.
NOME CIENTÍFICO

TIM
Int

Ent

*

Adjacências

Guilda

Va

Fl-Te

TINAMIFORMES

TINAMIDAE
Tinamus solitarius
Crypturellus parvirostris

1

FA, KO, TIQ

SF

Crypturellus tataupa

3

Va, TIQ

Fl-Te

Crypturellus obsoletus

3

*

Im, Va, FA, TIQ

Fl-Te

Rhynchotus rufescens

*

Va, TIQ

Ca

Nothura maculosa

*

Va, TIQ

Ca

*

Va, KO, TIQ

Aq-Na

Va

Aq-Na

TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SA

Fl-Ta

ANSERIFORMES

ANATIDAE
Amazonetta brasiliensis

1

Cairina moschata

GALLIFORMES

CRACIDAE
Penelope superciliaris
Penelope obscura

x
*
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NOME CIENTÍFICO

TIM

*

Adjacências

Guilda

*

Im, Va, TIQ

Fl-Te

Va

Aq-Me

Va, FA, SA

Aq-Me

Tigrisoma lineatum

Va

Aq-Li

Nycticorax nycticorax

Va

Aq-Li

Butorides striata

Va, FA

Aq-Li

*

FA

Ca

*

Va, TIQ

Aq-Li

FH1, Va, FA, TIQ

Ca

Va

Aq-Li

Va, FA, TIQ

Ca

Va

SF

Va, TIQ

SF

Va, SC, KO, TIQ

SF

Va, TIQ

SF

Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Im, Va, SA

Fl-Ta

Int

Ent

ODONTOPHORIDAE
Odontophorus capueira

PODICIPEDIFORMES

PODICIPEDIDAE
Podilymbus podiceps

PELECANIFORMES

PHALACROCORACIDAE
*

Phalacrocorax brasilianus

CICONIIFORMES

ARDEIDAE

Bubulcus ibis
Ardea alba

x

Syrigma sibilatrix

x

Egretta thula

x

*

THRESKIORNITHIDAE
Theristicus caudatus

2

Mesembrinibis cayennensis

CATHARTIFORMES

CATHARTIDAE
Cathartes aura

1

Coragyps atratus

2

*

Sarcoramphus papa

FALCONIFORMES

ACCIPITRIDAE
Leptodon cayanensis
Elanoides forficatus

1
*
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NOME CIENTÍFICO

TIM

*

Adjacências

Guilda

*

Va, FA, TIQ

SF

FH3, Im, Va, FA, SA

Fl-Ta

Im

Fl-Ta

TIQ

Fl-Ta

Va

SF

Buteo melanoleucus

Va

Fl-Ta

Buteo swainsoni

Im

SF

Buteo brachyurus

TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SC, FA, KO, TIQ

Fl-Ta

Va, KO

Fl-Ta

Int

Ent

x

Elanus leucurus
Ictinia plumbea
Accipiter striatus

1

Geranospiza caerulescens

*

Heterospizias meridionalis

Rupornis magnirostris

4

*

Spizaetus melanoleucus

FALCONIDAE
Caracara plancus

2

*

FH3, Im, Va, FA, KO, TIQ

SF

Milvago chimachima

1

*

Va, FA, SA, TIQ

SF

x

Falco femoralis
Falco sparverius

1

SF
*

Falco peregrinus
Herpetotheres cachinnans

2

Micrastur ruficollis

1

*

Micrastur semitorquatus

Va, TIQ

SF

TIQ

SF

Im, Va, TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va

Fl-Ta

Va, TIQ

Fl-Ta

GRUIFORMES

RALLIDAE
Va

Aramides cajanea

Im, Va, FA, TIQ

SF

Va, FA, TIQ

Fl-Te

Porzana albicollis

Va, TIQ

Aq-Li

Porphyrio martinica

Va

Aq-Li

TIQ

Aq-Na

Va

SF

Aramides saracura
Pardirallus nigricans

Gallinula chloropus

1
x

x

CARIAMIDAE
Cariama cristata

CHARADRIIFORMES

CHARADRIIDAE

453
____________________________________________________________________________

NOME CIENTÍFICO

TIM

*

Adjacências

Guilda

*

Va, SC, FA, SA, TIQ

Ca

Tringa solitaria

Va

Aq-Li

Calidris melanotos

Va

Aq-Li

Vanellus chilensis

Int

Ent

5

x

SCOLOPACIDAE

JACANIDAE
Jacana jacana

x

*

Va, TIQ

Aq-Li

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE
Columbina talpacoti

4

x

*

Va, SC, FA, KO, TIQ

SF

Columbina squammata

2

x

*

Va, KO, TIQ

SF

Columbina picui

1

x

Va, TIQ

SF

Claravis pretiosa

3

Va

Fl-Ta

Columba livia

5

TIQ

SF

Im

Fl-Ta

x

Patagioenas speciosa
Patagioenas picazuro

5

x

*

Im, Va, SC, SA, KO, TIQ

SF

Patagioenas cayennensis

2

x

*

FH3, Im, Va, KO, TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va

Fl-Ta

*

Va, SC, KO, TIQ

SF

*

FH23, Im, Va, FA, KO, TIQ

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SC, FA, SA, TIQ

Fl-Ta

*

Va, TIQ

Fl-Ta

*

FH3, Va, TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, FA, KO, TIQ

Fl-Ta

*

Im, Va, SA

Fl-Ta

Patagioenas plumbea
Zenaida auriculata

5

Geotrygon montana

4

Leptotila verreauxi

5

Leptotila rufaxilla

x
x

PSITTACIFORMES

PSITTACIDAE
Aratinga leucophthalma

5

Pyrrhura frontalis

4

Forpus xanthopterygius

4

Brotogeris tirica
Pionopsitta pileata

5

Pionus maximiliani

2

Amazona vinacea
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NOME CIENTÍFICO

TIM

Adjacências

Guilda

Coccyzus americanus

Va

Fl-Ta

Coccyzus melacoryphus

Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SC, FA, KO, TIQ

Fl-Ta

Im

SF

Int

Ent

*

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Piaya cayana

5

*

Crotophaga major
Crotophaga ani

2

x

*

Va, SA, KO, TIQ

SF

Guira guira

2

x

*

Im, Va, SA, KO, TIQ

SF

*

Im, Va, FA, TIQ

Fl-Ta

Va, TIQ

Fl-Ta

Va

SF

Megascops choliba

Va, TIQ

Fl-Ta

Megascops atricapilla

Va

Fl-Ta

Pulsatrix koeniswaldiana

Va

Fl-Ta

Strix hylophila

Va, TIQ

Fl-Ta

Glaucidium brasilianum

FH3, Va, TIQ

Fl-Ta

Va, TIQ

Ca

Va

Fl-Ta

Tapera naevia
Dromococcyx pavoninus

1

STRIGIFORMES

TYTONIDAE
x

Tyto alba

STRIGIDAE

x

Athene cunicularia

*

Rhinoptynx clamator

x

Asio flammeus

Ca

Asio stygius

Va

Fl-Ta

Im, Va

Fl-Ta

Im, Va

Fl-Ta

Va, SC, TIQ

SF

TIQ

Fl-Ta

Va, TIQ

Fl-Ta

CAPRIMULGIFORMES

NYCTIBIIDAE
*

Nyctibius griseus

CAPRIMULGIDAE
Lurocalis semitorquatus
Nyctidromus albicollis

1

x

*

Caprimulgus sericocaudatus
Macropsalis creagra

*
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NOME CIENTÍFICO

TIM

Adjacências

Guilda

Cypseloides senex

Va

Ae

Streptoprocne zonaris

Va, TIQ

Ae

Chaetura cinereiventris

Va

Ae

*

Va

Ae

*

Im, Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Va

Fl-Ta

Va, SC

Fl-Ta

Colibri serrirostris

SC

Ca

Anthracothorax nigricollis

SC

Fl-Ta

Va, TIQ

Fl-Ta

Int

Ent

*

APODIFORMES

APODIDAE

Chaetura meridionalis

TROCHILIDAE
Phaethornis pretrei
Phaethornis eurynome

5

Eupetomena macroura
Florisuga fusca

1

Stephanoxis lalandi

4

Chlorostilbon lucidus

1

*

Va, FA

Fl-Ta

Thalurania glaucopis

3

*

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SC, TIQ

Fl-Ta

Hylocharis sapphirina
Leucochloris albicollis

5

*
*

Amazilia lactea

Fl-Ta
Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SA, KO, TIQ

Fl-Ta

*

Va, FA

Fl-Ta

Calliphlox amethystina

TROGONIFORMES

TROGONIDAE
Trogon surrucura

5

x

Trogon rufus

CORACIIFORMES

ALCEDINIDAE
Ceryle torquatus

2

X

*

Va

Fl-Ta

Chloroceryle amazona

2

x

*

Va, TIQ

Fl-Ta

Va, FA

Fl-Ta

Va

Fl-Ta

Chloroceryle americana
Chloroceryle aenea

x
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NOME CIENTÍFICO

TIM
Int

Ent

*

Adjacências

Guilda

Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Va

SF

MOMOTIDAE
Baryphthengus ruficapillus

GALBULIFORMES

BUCCONIDAE
Nystalus chacuru

1

x

Malacoptila striata

*

TIQ

Fl-Ta

Nonnula rubecula

*

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SA, TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va, FA, SA, TIQ

Fl-Ta

PICIFORMES

RAMPHASTIDAE
Pteroglossus bailloni
Ramphastos dicolorus

2

x

*

PICIDAE
Picumnus cirratus

3

Fl-Co
*

Picumnus temminckii

FH23, Im, Va, SC, FA, SA, KO,

Fl-Co

TIQ
FH3, Im, Va, SC

Fl-Co

*

FH4, Im, Va, SC, SA, TIQ

Fl-Co

*

FH3, Im, Va, SC, FA, KO, TIQ

Fl-Co

FH3, Im, Va, FA, TIQ

Fl-Co

*

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Co

*

FH4, Va, SC, FA, SA, TIQ

SF

*

FH3, Im, SA, TIQ

Fl-Co

*

FH3, Im, Va, FA, TIQ

Fl-Co

FH3, Im, Va

Fl-Co

FH3, Va

Fl-Co

Melanerpes flavifrons
Melanerpes candidus

2

Veniliornis spilogaster

5

Piculus aurulentus

5

Colaptes melanochloros

2

Colaptes campestris

3

Celeus flavescens

1

Dryocopus lineatus

1

Campephilus robustus

1

x

x
x

Campephilus melanoleucos

PASSERIFORMES

THAMNOPHILIDAE
*

Hypoedaleus guttatus

Fl-Ta

Batara cinerea

5

FH3, Im, Va, FA, KO, TIQ

Fl-Ta

Mackenziaena leachii

5

Im, Va, FA, TIQ

Fl-Ta

Mackenziaena severa

4

FH4, Im, Va, KO, TIQ

Fl-Ta
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NOME CIENTÍFICO

TIM
Int

Ent

*

Biatas nigropectus
Thamnophilus caerulescens

5

x

*

Adjacências

Guilda

TIQ

Fl-Ta

FH23, Im, Va, SC, FA, SA, KO,

Fl-Ta

TIQ
Thamnophilus ruficapillus

3

Dysithamnus mentalis

5

x

*

Va, TIQ

Fl-Ta

*

FH23, Im, Va, SA, TIQ

Fl-Ta

Va

Fl-Ta

FA, TIQ

Fl-Ta

FH3, Va

Fl-Ta

*

FH23, Im, Va, FA, SA, TIQ

Fl-Ta

Dysithamnus xanthopterus
Drymophila rubricollis

4

Drymophila ferruginea
Drymophila malura

3

Pyriglena leucoptera

5

x

*

FH23, Im, Va, SC, SA, KO, TIQ

Fl-Ta

5

x

*

FH23, Im, Va, SA, TIQ

Fl-Ta

Grallaria varia

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Hylopezus nattereri

Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Im, Va, FA, TIQ

Fl-Ta

KO

Fl-Ta

FH3, Va, TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va

Fl-Ta

Im, Va, TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Va

Fl-Co

FH23, Im, Va, SC, FA, SA, KO,

Fl-Co

CONOPOPHAGIDAE
Conopophaga lineata

GRALLARIIDAE

RHINOCRYPTIDAE
Psiloramphus guttatus

1

Scytalopus notorius
Scytalopus indigoticus

5

FORMICARIIDAE
*

Chamaeza campanisona
Chamaeza ruficauda

SCLERURIDAE
Sclerurus scansor

4

DENDROCOLAPTIDAE
Dendrocincla turdina
Sittasomus griseicapillus

5

*

TIQ
Dendrocolaptes platyrostris

3

*

FH23, Im, Va, SC, SA, TIQ

Fl-Co
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NOME CIENTÍFICO

TIM

Adjacências

Guilda

Va

Fl-Co

FH23, Im, Va, TIQ

Fl-Co

Lepidocolaptes angustirostris

Im, Va

Fl-Co

Lepidocolaptes falcinellus

FH2, Im, Va, FA, SA

Fl-Co

Campylorhamphus

FH3, Va, TIQ

Fl-Co

Va, SC, KO, TIQ

SF

Leptasthenura setaria

FH123, Va, SC, FA, KO, TIQ

Fl-Ta

Leptasthenura striolata

Va

Fl-Ta

Int

Ent

*

Xiphocolaptes albicollis
Xiphorhynchus fuscus

4

*

trochilirostris

FURNARIIDAE
x

Furnarius rufus

*

Synallaxis ruficapilla

5

*

FH23, Im, Va, SA, KO, TIQ

Fl-Ta

Synallaxis cinerascens

5

*

FH3, Im, Va, SA, KO, TIQ

Fl-Ta

Synallaxis frontalis

1

FH23, Va, TIQ

Fl-Ta

Synallaxis spixi

5

*

FH3, Im, Va, FA, KO, TIQ

Fl-Ta

*

FH2, FA, TIQ

Ca

x

Certhiaxis cinnamomea
Cranioleuca obsoleta

1

Im, Va, KO, TIQ

Fl-Ta

Clibanornis dendrocolaptoides

2

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Anumbius annumbi

Va, TIQ

Ca

Anabacerthia amaurotis

Im, Va, SC

Fl-Ta

FH23, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va, FA, TIQ

Fl-Ta

KO, TIQ

Fl-Ta

*

Va, TIQ

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va

Fl-Ta

Im, Va

Fl-Ta

FH23, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

FH23, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Syndactyla rufosuperciliata

4

Philydor rufum

4

*

Philydor lichtensteini
Automolus leucophthalmus

1

Lochmias nematura

3

x

Heliobletus contaminatus

*

Xenops minutus
Xenops rutilans

4

TYRANNIDAE
Mionectes rufiventris

1

*

Leptopogon amaurocephalus

5

FH23, Im, Va, FA, SA, TIQ

Fl-Ta

Corythopis delalandi

2

FH3, Va

Fl-Ta

Hemitriccus diops

FH23, Va, TIQ

Fl-Ta

Hemitriccus obsoletus

Im, Va

Fl-Ta
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NOME CIENTÍFICO

TIM

Adjacências

Guilda

FH2, Im, Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SA, KO, TIQ

Fl-Ta

Todirostrum cinereum

Va

Fl-Ta

Phyllomyias griseocapilla

Va

Fl-Ta

Phyllomyias virescens

FH1, Im, TIQ

Fl-Ta

FH23, Im, Va, KO, TIQ

Fl-Ta

FH4, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Myiopagis viridicata

TIQ

Fl-Ta

Elaenia flavogaster

Va, FA, TIQ

SF

Elaenia parvirostris

FH3, Va

Fl-Ta

Elaenia mesoleuca

Va

Fl-Ta

Elaenia chiriquensis

Va

Fl-Ta

Elaenia obscura

Va

Fl-Ta

Im, Va, FA, KO, TIQ

Fl-Ta

Int

Ent

*

Hemitriccus nidipendulus
Poecilotriccus plumbeiceps

4

*

*

Phyllomyias fasciatus
Myiopagis caniceps

5

Camptostoma obsoletum

4

Serpophaga nigricans

1

*

Ca
FH1, Va, SC, TIQ

Fl-Ta

Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Euscarthmus meloryphus

TIQ

SF

Phylloscartes oustaleti

Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, KO, TIQ

Fl-Ta

Im, Va

Fl-Ta

FH23, Va, TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SA, KO, TIQ

Fl-Ta

FH23, TIQ

Fl-Ta

Serpophaga subcristata
Capsiempis flaveola

Phylloscartes ventralis

5

5

Phylloscartes eximius
Myiornis auricularis

3

Tolmomyias sulphurescens

5

*

Onychorhynchus swainsoni
Platyrinchus mystaceus

4

*

FH23, Im, Va, SA

Fl-Ta

Myiophobus fasciatus

5

*

FH2, Va, TIQ

SF

Hirundinea ferruginea

1

*

Va, TIQ

SF

Lathrotriccus euleri

4

FH23, Im, Va, KO, TIQ

Fl-Ta

FH2, Va, TIQ

Fl-Ta

FH3, Va, TIQ

Fl-Ta

*

Va, TIQ

SF

Knipolegus cyanirostris

*

Va, TIQ

SF

Pyrocephalus rubinus

*

Va

Ca

Xolmis cinereus

*

Va, TIQ

Ca

Va, TIQ

Fl-Ta

Cnemotriccus fuscatus
Contopus cinereus

2
x

Satrapa icterophrys

Muscipipra vetula

1
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NOME CIENTÍFICO

TIM
Int

Ent

*

Arundinicola leucocephala
Colonia colonus

4

Machetornis rixosa

3

Pitangus sulphuratus

1

Guilda

Va

Ca

x

*

Im, Va, SA, TIQ

Fl-Ta

x

*

Va, SA, TIQ

SF

*

FH3, Im, Va, SA

Fl-Ta

*

Va, TIQ

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, SC, FA, SA, KO,

Fl-Ta

Legatus leucophaius
Myiozetetes similis

Adjacências

x

TIQ
Conopias trivirgata

FH3

Fl-Ta

Myiodynastes maculatus

*

FH3, Im, Va

Fl-Ta

Megarynchus pitangua

*

FH3, Im, Va, FA, SA

Fl-Ta

Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Empidonomus varius
Tyrannus melancholicus

*

FH2, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Tyrannus savana

*

Va

Fl-Ta

Sirystes sibilator

FH1, Va, TIQ

Fl-Ta

Myiarchus swainsoni

Im, Va

Fl-Ta

FH3, Va, KO, TIQ

Fl-Ta

Va

Fl-Ta

Va

Fl-Ta

KO, Va

Fl-Ta

*

FH3, Va

Fl-Ta

*

FH3, Va

Fl-Ta

*

FH23, Im, Va, SA, TIQ

Fl-Ta

*

FH23, Im, Va, FA, TIQ

Fl-Ta

Tityra cayana

*

FH3, Im, Va, SA, TIQ

Fl-Ta

Tityra inquisitor

*

Myiarchus ferox

2

x

Attila rufus

OXYRUNCIDAE
*

Oxyruncus cristatus

COTINGIDAE
Phibalura flavirostris
Procnias nudicollis

1

Pyroderus scutatus

PIPRIDAE
Chiroxiphia caudata

5

TITYRIDAE
Schiffornis virescens

3

x

Fl-Ta

Pachyramphus viridis

5

FH3, Va, TIQ

Fl-Ta

Pachyramphus castaneus

5

FH3, Im, Va, KO, TIQ

Fl-Ta
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NOME CIENTÍFICO

TIM
Int

Ent

*

Adjacências

Guilda

FH3, Im, Va

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, SA, KO, TIQ

Fl-Ta

*

FH23, Im, Va, SC, FA, KO, TIQ

Fl-Ta

*

FH23, Im, Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va

Fl-Ta

FH1, Va

Fl-Ta

Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus validus

VIREONIDAE
Cyclarhis gujanensis

5

x

Vireo olivaceus
Hylophilus poicilotis

1

CORVIDAE
Cyanocorax caeruleus

5

x

*

FH13, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Tachycineta albiventer

4

x

*

Im, Va

Ae

Tachycineta leucorrhoa

2

x

*

Va, TIQ

Ae

Pygochelidon cyanoleuca

2

x

*

Im, Va, TIQ

Ae

Stelgidopteryx ruficollis

x

*

Va, SA, KO, TIQ

Ae

Progne tapera

x

*

Va, TIQ

Ae

*

Va, TIQ

Ae

Va

Ae

Cyanocorax chrysops

HIRUNDINIDAE

Progne chalybea

1

Alopochelidon fucata

DONACOBIIDAE
x

Donacobius atricapilla

Ca

TROGLODYTIDAE
FH3, Im, Va, SC, KO, TIQ

SF

Platycichla flavipes

Va

Fl-Ta

Turdus subalaris

FH3, Va

Fl-Ta

FH23, Im, Va, SC, FA, SA, KO,

Fl-Ta

Troglodytes musculus

2

x

*

TURDIDAE

Turdus rufiventris

5

x

*

TIQ
Turdus leucomelas

5

Turdus amaurochalinus

3

Turdus albicollis

1

x
x

*

FH3, Im, Va, SC, SA, KO, TIQ

Fl-Ta

*

FH3, Im, Va, SC, KO, TIQ

Fl-Ta

*

FH23, Im, Va, TIQ

Fl-Ta
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NOME CIENTÍFICO

TIM

*

Adjacências

Guilda

*

Va, FA, KO, TIQ

Ca

Anthus lutescens

TIQ

Ca

Anthus hellmayri

FH1

Ca

Anthus nattereri

FH1

Ca

FH3, Va, TIQ

Fl-Ta

Orchesticus abeillei

Va

Fl-Ta

Schistochlamys ruficapillus

Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, SC, TIQ

Fl-Ta

Va

Fl-Ta

FH23, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

Int

Ent

MIMIDAE
x

Mimus saturninus

MOTACILLIDAE

COEREBIDAE
Coereba flaveola

5

x

*

THRAUPIDAE

Cissopis leverianus

1

x

Orthogonys chloricterus
Pyrrhocoma ruficeps

4

*

Thlypopsis sordida

2

TIQ

Fl-Ta

Trichothraupis melanops

5

FH23, Im, SC, FA, SA, TIQ

Fl-Ta

FH13, Im, Va

Fl-Ta

FH23, Im, Va, FA, TIQ

Fl-Ta

FH123, Im, Va, FA, SA, SA,

Fl-Ta

Piranga flava
Habia rubica

4

Tachyphonus coronatus

4

*
x

KO, TIQ
x

Thraupis sayaca

*

Thraupis bonariensis
Stephanophorus diadematus

1
*

Pipraeidea melanonota
Tangara peruviana
Tersina viridis

x

Dacnis cayana

x

Dacnis nigripes

*

FH3, Im, Va, FA, KO, TIQ

SF

Va, KO

SF

Va, TIQ

Fl-Ta

FH3, Va, TIQ

Fl-Ta

FH13, Va

Fl-Ta

Im, Va, SA

Fl-Ta

FH3, Va, SC, TIQ

Fl-Ta

Im

Fl-Ta

Hemithraupis guira

5

FH3, Im, Va, FA, KO, TIQ

Fl-Ta

Conirostrum speciosum

5

FH3, Im, Va, FA, KO, TIQ

Fl-Ta
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NOME CIENTÍFICO

TIM

*

Adjacências

Guilda

*

FH23, Im, Va, SC, FA, KO, TIQ

SF

*

Va, FA, TIQ

Ca

Haplospiza unicolor

FH23, Va, TIQ

Fl-Ta

Tiaris fuliginosa

FH2

Fl-Ta

Donacospiza albifrons

Va, TIQ

Ca

Poospiza cabanisi

FH23, Va, TIQ

Fl-Ta

Sicalis flaveola

Va, FA, KO, TIQ

SF

Sicalis luteola

TIQ

Ca

Emberizoides herbicola

FH1

Ca

Embernagra platensis

TIQ

Ca

Va, FA, KO, TIQ

Ca

Sporophila falcirostris

FH3

Fl-Ta

Sporophila plumbea

FH3

Ca

Im, Va, FA, TIQ

SF

Va

Fl-Ta

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

FH3, Va

Fl-Ta

TIQ

Fl-Ta

FH23, Im, Va, SC, SA, KO, TIQ

Fl-Ta

Im, Va, TIQ

Fl-Ta

FH3, Im, Va, TIQ

Fl-Ta

*

Im, Va, KO, TIQ

Fl-Ta

*

Va, FA, SA, TIQ

Ca

*

FH23, Im, Va, SC, FA, SA, KO,

Fl-Ta

Int

Ent

5

x

EMBERIZIDAE
Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis

Volatinia jacarina

Sporophila caerulescens

1

x

1

*

*

Sporophila angolensis
Amaurospiza moesta

1

Arremon flavirostris
Coryphospingus cucullatus

2

CARDINALIDAE
Saltator similis

5

Saltator grossus

2

x

*

Cyanocompsa brissonii

PARULIDAE
Parula pitiayumi

5

Geothlypis aequinoctialis

4

Basileuterus culicivorus

5

x
x

TIQ
Basileuterus leucoblepharus

5

x

*

FH23, Im, Va, SC, SA, KO, TIQ

*

Phaeothlypis rivularis

Fl-Ta
Fl-Ta

ICTERIDAE
Cacicus chrysopterus

4

x

*

FH23, Im, Va, SA, KO, TIQ

Fl-Ta
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NOME CIENTÍFICO

TIM

*

Adjacências

Guilda

*

FH3, Im, Va, SA, TIQ

Fl-Ta

Icterus cayanensis

Va

Fl-Ta

Gnorimopsar chopi

Va, FA, KO

Ca

Agelasticus cyanopus

Va

Ca

Agelasticus thilius

Va

Ca

Chrysomus ruficapillus

Va

Ca

Cacicus haemorrhous

Int

Ent

5

x

Pseudoleistes guirahuro

x

*

TIQ

Ca

Molothrus bonariensis

x

*

Im, Va, FA, KO, TIQ

SF

Molothrus rufoaxillaris

Va

SF

Molothrus oryzivorus

Va

SF

Sturnella superciliaris

Va, TIQ

Ca

Dolichonyx oryzivorus

Va

Ca

Va, FA, TIQ

Ca

TIQ

Fl-Ta

Va, SA

Fl-Ta

Euphonia chalybea

Im, Va

Fl-Ta

Chlorophonia cyanea

FH3, Va, TIQ

Fl-Ta

KO, TIQ

SF

FRINGILLIDAE
Carduelis magellanica

1

Euphonia chlorotica

2

*
*

Euphonia violacea

PASSERIDAE
Passer domesticus

5

x

*

Nota: São desconsiderados os registros de Hylophylax poecilinota e Automolus rufipileatus citados por
Rodrigues et al., (1981: FH) e Arremon taciturnus citado por Anjos & Schuchmann (1997: Im) por
incompatibilidade biogeográfica.

Com base nesta compilação de espécies de ocorrência confirmada e supositiva
para a área de estudo, foram procedidas as análises referentes à caracterização
diagnóstica da avifauna local, bem como de suas interações ecológicas relevantes. O
arranjo taxonômico e determinações nomenclatórias obedece a normatização e
deliberações do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2006).

4.6.2.5.3

Caracterização biotópica para fins ornitológicos
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A macro-região situa-se na porção centro-nordeste do Estado do Paraná, no
chamado Segundo Planalto Paranaense, margem esquerda do médio Rio Tibagi em uma
zona de orografia acidentada e ocorrência de mesetas (PARANÁ, 1987).
Quanto à paisagem original, situa-se no grande domínio da Mata Atlântica, com
vegetação predominante da floresta ombrófila mista (facies montana a alto-montana)
(Veloso et al., 1991), mas com forte influência de zonas transicionais de floresta
estacional semidecidual. Corresponde, desta forma, a uma área de tensão ecológica ou
ecótono, onde se pode perceber o contato entre tipos vegetacionais com estruturas
fisionômicas semelhantes, as florestas Ombrófila Mista e Estacional Semidecidual. A
primeira destas, também denominada mata de araucária é um tipo de vegetação típica do
Planalto Meridional Brasileiro, encontrada, no Paraná, em altitudes superiores a 500
metros s.n.m (Hueck, 1972). Compõe-se floristicamente por gêneros primitivos e sugere
uma ocupação recente a partir de refúgios alto-montanos (Veloso et al., 1991; IBGE,
1992). Já a Floresta Estacional Semidecidual, é caracterizada por macro e
mesofanerófitos, lianas lenhosas e epífitas em abundância, que a diferencia de outros
tipos vegetacionais (Veloso, 1991; IBGE, 1992). Nas imediações pouco mais distanciadas
são também verificadas as vegetações de estepe arbustiva (campos gerais) e savana
(cerrado).
A área de estudo apresenta o tipo climático Cfa de Köppen, ou seja, clima
mesotérmico subtropical úmido, com verões quentes, tendência de concentração de
chuvas no verão e geadas mais raras (Maack, 1981). As médias térmicas anuais estão
entre 18 e 20 ºC, distribuídas entre 23 e 25 ºC no mês mais quente (fevereiro) e 13 e 15
ºC no mais frio (julho) (IAPAR, 1978).
A precipitação pluviométrica anual varia entre 1700 a 1900 mm, sendo o intervalo
dezembro-fevereiro o trimestre mais chuvoso, com média de 450 a 550 mm e junho a
agosto o mais seco, com 300 a 450 mm (IAPAR, 1978). Por essas características, a
pluviosidade pode ser considerada regionalmente mediana e com estações chuvosa ou
seca pouco definidas, variável de acordo com o gradiente altitudinal. A umidade relativa
do ar oscila entre 70 e 80% e os índices hídricos anuais na escala de Thorntwaite indicam
se tratar de área úmida, portanto sem deficiência hídrica anual (IAPAR, 1978).
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4.6.2.5.4

Caracterização biogeográfica

Sob o ponto de vista biogeográfico, a macro-região situa-se na Região Neotropical
(Müller, 1973), particularmente na Província Atlântica (concordante com a zona geográfica
denominada Mata Atlântica) e na Sub-Província Guarani (Mello-Leitão, 1946). Segundo
Cracraft (1985), essa região compreende área de endemismos avifaunísticos,
denominada "Parana Center", que corresponde a todo o Planalto Meridional Brasileiro,
limitando-se a norte pela região centro-sul de São Paulo, ao sul pelos planaltos da porção
elevada do norte e nordeste do Rio Grande do Sul, a oeste pelo Paraguai e nordeste da
Argentina e a leste pelos contrafortes da Serra do Mar.
Quanto à paisagem original, situa-se no grande domínio morfoclimático dos "Mares
de Morros" (Ab’Saber, 1977), que se insere no bioma da Mata Atlântica. Sua situação
geográfica indica que, embora situe-se dentro dos limites da Floresta Ombrófila Mista
(Mata de Araucária), vegetação que era originalmente dominante na área de estudo
(Veloso et al. 1991), encontra-se fortemente influenciada por outros tipos vegetacionais
das adjacências, como a Floresta Estacional Semidecidual (Mata Estacional) e, embora
em pequena escala, também a Savana (Cerrado) que, naquela região, miscigena-se
também com a Estepe (Campos). O padrão de influência fitogeográfica, que se reflete
também na composição faunística, indica a presença de espécies das mata estacionais
que invadem o curso do Rio Tibagi no sentido norte-sul, declinando em altitudes
superiores a 500 m, esta tida como limite clássico de vegetações no Paraná (Maack,
1981).
Já o cerrado e o campo associados ocorrem na região de São Jerônimo da Serra,
Tibagi e, com menor importância geográfica, em Jaguariaíva e Arapoti em patamares de
maiores elevações, expressando-se como vegetação relictual e isolada, mas também
importante no cenário fitofisionômico macro-regional.
Toda essa caracterização, contudo, tem importância biogeográfica de menor
escala, uma vez que baseia-se em paisagens originais; nas áreas de influência previstas
para o empreendimento, em cenário de maior escala e contemporâneo, observa-se que
maior parte da vegetação original foi exterminada, modificada ou ligeiramente alterada,
restando apenas poucos e pequenos remanescentes com as características originais.
Nesse sentido, a matriz predominante destaca ambientes agro-pastoris, representados
pela grande diversificação agrícola (café, milho, feijão e soja) e florestal (eucalipto e
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pinus), bem como relativamente extensas áreas utilizadas para a pecuária extensiva
(essencialmente bovinos) (IPARDES, 2003). Esse padrão de mosaico, amplamente
verificado em toda a região e definido pela orografia ondulada, é interrompido por
pequenos remanescentes florestais relictuais em vários estádios de alteração e de
regeneração, com a presença de capoeiras, capoeirões e mata secundária, onde se
observa ainda intensa e, em geral ilegal, atividade de extrativismo madeireiro.
De uma forma geral, os remanescentes de vegetação encontram-se confinados às
áreas de proteção permanente (APPs), incluindo as reservas legais das propriedades e as
mata ciliares, cuja preservação nem sempre é guardada à risca. Eventualmente ocorrem
áreas com vegetação menos alterada, quase sempre mantidas por interesse dos
proprietários ou pelas limitações de acesso ou pela inviabilidade de estabelecimento de
atividades rentáveis.

4.6.2.5.5

Caracterização macro-regional (An+Ap)

Riqueza
A Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi é considerada uma das mais expressivas em
riqueza de espécies de aves em todo o sul do Brasil, decorrente da grande variedade de
ambientes mas especialmente da zonação ali verificada em decorrência da altitude; esse
valor foi estimado em 473 espécies, dentre as quais, 366 presente na porção mediana
desta bacia (Anjos & Schuchmann, 1997; Anjos et al., 1997). Essa característica, que
ocorre em todos os rios de grande porte do Planalto Meridional Brasileiro, determina a
presença de diversas composições faunísticas em gradação, cujo fator limitante é a
altitude e, por conseqüência, os diferentes tipos vegetacionais ali presentes, muitas vezes
favorecendo penetrações de elementos mais peculiares às paisagens limítrofes (Straube
& Reinert, 1992; Straube et al., 2005).
A compilação geral da avifauna ocorrente na área do empreendimento e
adjacências soma um total de 520 espécies para a AII, sendo 247 na AID (IGPlan, 2002,
2004), entretanto há divergências numéricas neste sentido, particularmente no tocante às
questões de zonação (cf. Anjos et al., 1997), aos critérios geográficos utilizados para a
construção da lista e mesmo possíveis equívocos de identificação. De acordo com o
procedimento adotado no presente estudo, constam 348 espécies de aves registradas
468
____________________________________________________________________________

para a macro-região (An+Ap), sendo que 173 (49,71%) delas foram verificadas in situ na
Terra Indígena de Mococa.
Tais valores de riqueza podem ser considerados preliminares em virtude do
pequeno e sazonalmente desfavorável esforço amostral e mesmo por comparação com
número de espécies verificadas nas outras localidades amostradas na macro-região
(Tabela LIII).
Tabela LIII - Riqueza de espécies verificada em localidades situadas na Ap. Esforço amostral (E):
s: satisfatório, r: razoável, i: insatisfatório.

LOCALIDADE

E

N° ESPÉCIES

FONTE

TI Mococa

r

173

este estudo

Varanal

s

296

Anjos et al., 1997; Anjos & Schuchmann, 1997

TI Queimadas

s

211

este estudo

Fazenda Harmonia

r

170

Pinto, 1938, 1944; Rodrigues et al., 1981;
Anjos & Schuchmann, 1997

Imbauzinho

r

144

Anjos & Schuchmann, 1997

Salto Aparado

i

54

F.C.Straube, n.publ.

Serra do Cadeado

i

39

Anjos & Schuchmann, 1997

TOTAL

s

349

-

Como um todo, a macro-região destaca-se as famílias Tyrannidae, Thraupidae,
Furnariidae, Emberizidae, Trochilidae e Accipitridae e a relação de diversidade entre
grupos de passeriformes (n=208) e não-passeriformes (n=140) informa que a
predominância de táxons de menor porte, preferencialmente florestal (Passeriformes)
atinge quase 60% da avifauna total.
Dentre
características

os

Passeriformes

eto-ecológicas

e

destacam-se
biogeográficas

dois

grupos

bastantes

taxionômicos

distintas;

Os

com

Tyranni

(Suboscines) foram os mais representados (118 espécies, 56,7% dos passeriformes e
33,9 da avifauna total) e englobam espécies de origem antiga na Região Neotropical,
sendo que sua quase totalidade é endêmica, aumentando a riqueza específica em direção
à linha do equador; a inexistência de representantes granívoros - neste grupo - sugere
íntima relação com o ambiente florestado, no qual essa fonte alimentar é escassa (Sick,
1997).
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Os Passeri (Oscines) foram menos representados (90 espécies, 43,3% dos
passeriformes e 25,9% da avifauna total) e consistem em pássaros de colonização mais
recente, cujo centro de dispersão é encontrado no Velho Mundo e América do Norte,
considerados

imigrantes

recentes

do

continente

sulamericano.

Habitam

predominantemente as áreas abertas, com destaque para os campos, os quais são ricos
e bem representados por plantas graníforas (Sick, 1997).
Sinopticamente pode-se afirmar que a região em questão compreende avifauna
tipicamente florestal, que sofreu diversas interferências ao longo da história de
exploração, permitindo o aparecimento de espécies colonizadoras, as quais concorreram
com um incremento na riqueza específica local. Esse padrão, oriundo de argumentação
histórica, coincide com as características ecológicas de ocupação dos ambientes locais
(vide adiante).
Mudanças na composição avifaunística de fato ocorreram, decorrentes de invasão
de espécies típicas de ambientes abertos, provenientes de áreas agricultadas e campos,
ricos localmente, embora difusos. A presença dessas espécies deve-se não apenas a
essa característica, como pela própria expansão de distribuição no sentido norte-sul de
elementos colonizadores de zonas antropizadas, alterando, assim, a relação entre esses
táxons.

Caracterização ecológica
A avifauna de qualquer região pode ser caracterizada ecologicamente pelo
confronto de riquezas de espécies, de acordo com o tipo de ocupação dos ambientes.
Com base em adaptações de Straube (1995), considerou-se na área de estudo os
seguintes tipos de guildas, para fins analíticos da avifauna:
•

Fl, florestal, incluindo espécies com adaptações morfológicas

que possibilitem o uso exclusivo ou predominante do hábitat florestal; esse
grupo divide-se em três tipos, seguindo-se a estratificação: Te, terrícola
(ocorrem no solo da floresta); Ta, tamnícola (deslocam-se pelas ramagens
da vegetação) e Co, corticícola (escaladoras de troncos).
•

SF, semi-florestal, aves que ocupam tanto ambientes florestais

quanto abertos, inclusive capoeiras e outras formas de hábitats alterados,
entando incluídos os colonizadores de bordas.
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•

Ca, campícola, espécies que ocorrem em ambientes abertos do

tipo campo, eventualmente com exemplares de plantas arbóreas que
servem de pouso eventual ou corriqueiro.
•

Aq, aquáticas, incluindo espécies adaptadas à vida no

ambiente aquático, relacionando-se à vegetação dele marginal, distinguindo
os subtipos: Li, limícola (ocupantes das bordas de ambientes aquáticos);
Na, natantes (aves que se deslocam por meio de natação); Me,
mergulhadores (espécies que mergulham).
•

Ae, aerícola, aves que despendem maior parte de seu ciclo

circadiano em deslocamentos aéreos.
Tal como em todas as outras áreas originalmente cobertas por paisagens
florestadas, na macro-região predominam espécies florestais (Tabela LIV), com destaque
para tamnícolas, seguidas por corticícolas e terrícolas. Essa guilda é seguida pela que
abrange aves semi-florestais, campícolas e aquáticas - nesta ordem. A presença de aves
próprias de áreas abertas, sejam oriundas dos campos naturais existentes na macroregião, sejam colonizadoras de borda, concorda com os processos de antropização que
ali se estabeleceram. Adicionalmente pode-se afirmar que são escassas as aves
aquáticas, certamente como decorrência da pequena representatividade de hábitats
adequados para sua ocorrência e naturalmente por desvios decorrentes do pequeno
esforço amostral.
Tabela LIV - Riqueza de espécies de acordo com cada guilda e subguilda, para a macro-região
(An+Ap).

GUILDA
Florestal

RIQ.

239

Semi-florestal

46

Campícola

36

Aquática
Aerícola

15

SUBGUILDAS

RIQ.

Terrícola

5

Tamnícola

215

Corticícola

19

Limícola

10

Natante

3

Mergulhadora

2

11
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Espécies de interesse conservacionista
Foram identificadas 63 espécies de interesse conservacionista, sejam por estarem
protegidas pela legislação federal ou estadual como ameaçadas (ou "quase ameaçadas":
near-threatened), sejam por serem citadas em acordos internacionais para espécies
ameaçadas ou de repressão ao tráfico internacional (Tabela LV). A base para tanto
encontra-se relatada no ítem "Impactos", que associa-se tanto às ameaças diretas
decorrentes da modificação dos ambientes (corte seletivo, degradação do hábitat,
desmatamento, fragmentação, insularização etc.) quanto as ações secundárias (p.ex.
caça e captura para cativeiro), igualmente previstas como fatores impactantes deste
empreendimento.
Esse número de espécies, interpretado aprioristicamente como superestimado,
refere-se também às espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo. De qualquer
forma, é evidente que quase todas as espécies citadas merecem consideração, uma vez
que justamente por se tratarem de espécies raras é que apresentam pequena
probabilidade de constatação, o que fica ainda mais ressaltado pela pouca informação
sobre localidades de ocorrência e principalmente de seus ciclos sazonais (Straube et al.,
2004). Dessa maneira, ainda que sob suposição, todas elas devem receber igual atenção,
haja vista seu declínio e mesmo extinção local em grande parte de suas distribuições
geográficas.
Tabela LV - Espécies de interesse conservacionista constatadas na área de estudo, segundo o
âmbito internacional (INT) com base nas deliberações da "The World Conservation Union" (IUCN, 2007),
da "Birdlife International" (Birdlife International, 2007) e da "Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora" (CITES, 2006); nacional (NAC), com base na Instrução

Normativa nº 03/2003 do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2003) e estadual (EST), para o Estado do
Paraná (Secretaria Estadual do Meio-Ambiente) (Straube et al., 2004). Legenda: RE, regionalmente
extinta; Cr, criticamente ameaçada; En, em perigo; Vu, vulnerável; NT, quase-ameaçada; DD, dados
deficientes; I, II e III: citada nos apêndices respectivos do CITES.

Espécies
Tinamus solitarius
Mesembrinibis cayennensis

INT

NAC

EST

IUCN/Birdlife

CITES

Ibama

SEMA-PR

NT

I

NT

Vu
NT
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Espécies

INT
IUCN/Birdlife

CITES

NAC

EST

Ibama

SEMA-PR

Buteo swainsoni

DD

Spizaetus melanoleucus

En
I

Falco peregrinus

DD

Patagioenas speciosa
Pyrrhura frontalis

II

Forpus xanthopterygius

II

Brototogeris tirica

II

Pionopsitta pileata

II

Pionus maximiliani

II

Amazona vinacea

Vu

I

Vu

NT

Strix hylophila

NT

Asio flammeus

II

DD

DD

Asio stygius

II
DD

Caprimulgus sericocaudatus
Phaethornis eurynome

II

Phaethornis pretrei

II

Eupetomena macroura

II

Florisuga fusca

II

Colibri serrirostris

II

Anthracothorax nigricollis

II

Stephanoxis lalandi

II

Chlorostilbon lucidus

II

Thalurania glaucopis

II

Hylocharis sapphirina

II

Leucochloris albicollis

II

Amazilia lactea

II

Calliphlox amethystina

II

Pteroglossus bailloni

DD

NT

En

III
III

Ramphastos dicolorus
Piculus aurulentus

NT

Psiloramphus guttatus

NT

Sytalopus indigoticus

NT

NT
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Espécies

INT
IUCN/Birdlife

Biatas nigropectus

Vu

Clibanornis dendrocolaptoides

Vu

Leptasthenura setaria

NT

CITES

NAC

EST

Ibama

SEMA-PR

Vu

Vu

DD

Leptasthenura striolata
Anabacerthia amaurotis

NT
NT

Lepidocolaptes angustirostris
Phyllomyias griseocapilla

NT

Culicivora caudacuta

Vu

Phylloscartes eximius

NT

Phylloscartes oustaleti

NT

DD
Vu

Vu

Hemitriccus nidipendulus

DD

Hemitriccus obsoletus

DD

Onychorhynchus swainsoni

Vu

Phibalura flavirostris

NT

Procnias nudicollis

Vu

Pyroderus scutatus
Anthus nattereri

Vu

Cyanocorax caeruleus

NT

Orchesticus abeillei

NT

DD

DD
NT

NT

NT

Vu

DD
NT
NT

Piranga flava
Dacnis nigripes

NT

NT

NT

Sporophila falcirostris

Vu

Vu

Vu

Sporophila plumbea

Vu

Sporophila angolensis

Vu

Amaurospiza moesta

NT
NT

Agelasticus thilius
Euphonia chalybea

NT

Independente da subjetividade de estimativas deste tipo e das discussões dela
oriundas, torna-se necessária uma interpretação mais geral, levando-se em consideração
o status e sua representação pelas riquezas de espécies nos três âmbitos avaliados; de

474
____________________________________________________________________________

acordo com a significância geográfica, essas informações podem ser sumarizadas de
acordo com a Tabela LVI.
Tabela LVI - Riqueza de espécies de interesse conservacionista, nos âmbitos internacional (INT)
com base nas deliberações da "The World Conservation Union" (IUCN, 2006), da "Birdlife International"
(Birdlife International, 2006); nacional (NAC), com base na Instrução Normativa nº 03/2003 do Ministério do
Meio Ambiente (MMA, 2003) e estadual (EST), para o Estado do Paraná (Secretaria Estadual do MeioAmbiente) (Straube et al., 2004). Legenda: CR, criticamente ameaçada; EN, em perigo; VU, vulnerável;
NT, quase-ameaçada.

INT

NAC

EST

NT

17

3

10

VU

8

5

6

EN

0

2

2

CR

0

0

0

Total

25

10

18

O âmbito internacional é o que mais se aproxima da realidade biogeográfica, uma
vez que contempla a distribuição geográfica como um todo, enquanto os demais apontam
para necessidades de proteção de populações em um contexto político e regional. Nesse
sentido, observa-se algumas situações particularizadas (desconsideradas as espécies NT
e DD) como espécies que ainda são presentes - eventualmente com populações-fonte em toda a macro-região, seja nos ambientes florestais (p.ex. Amazona vinacea,
Clibanornis dendrocolaptoides, Procnias nudicollis), seja nos campestres (p.ex. Anthus
nattereri, Culicivora caudacuta) ou, ainda, aquelas naturalmente raras ou de distribuição
pontual (Spizaetus melanoleucus, Caprimulgus sericocaudatus, Leptasthenura striolata,
Onychorhynchus swainsoni, Dacnis nigripes). Cabe

a

esses

últimos

uma

atenção

especial, haja vista seu declínio e grande restrição por detalhes particulares de ambiente,
cuja erradicação ou simples modificação estrutural poderá comprometer substancialmente
as populações.
Quanto aos detalhes definidores da raridade, estas espécies podem ser
qualificadas como: altamente exigentes de qualidade de hábitat florestal (p.ex. Tinamus
solitarius, Spizaetus melanoleucus, Patagioenas speciosa, Amazona vinacea, Strix
hylophila,

Pteroglossus

bailloni,

Ramphastos

dicolorus,

Anabacerthia

amaurotis,
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Phyllomyias griseocapilla, Phylloscartes oustaleti, Hemitriccus obsoletus, Phibalura
flavirostris, Orchesticus abeillei, Dacnis nigripes, Sporophila falcirostris, Amaurospiza
moesta, Euphonia chalybea); altamente exigentes de qualidade de hábitat campestre
(Culicivora caudacuta, Anthus nattereri, Sporophila plumbea) restritas a micro-hábitats
particulares

(Clibanornis

dendrocolaptoides,

Biatas

nigropecuts,

Onychorhynchus

swainsoni); necessidade de hábitats de dois ou mais tipos (Mesembrinibis cayennensis),
migratórias (Buteo swainsoni, Falco peregrinus), deslocantes sazonais (Procnias
nudicollis, Sporophila falcirostris); perseguidas para cativeiro e/ou tráfico (todos os
psitacídeos, mais Sporophila falcirostris, S.plumbea, S.angolensis).

Relevância conservacionista da região
A macro-região está situada dentro de duas áreas prioritárias para a conservação
da biodiversidade: PROBIO-500 (Médio Rio Tibagi) e PROBIO-501 (Alto Médio Rio Tibagi
e Alto Rio Iguaçu), sendo a primeira categorizada como "muito alta importância biológica"
e a segunda "alta importância biológica" (MMA, 2000). Essas duas áreas destacam-se
não somente por sua grande diversidade biológica (o que concorda com a riqueza
avifaunística, vide Anjos et al., 1997; Anjos & Schuchmann, 1997) mas também pelo
pequeno conhecimento disponível existente.
Nesse sentido, embora a macro-região esteja razoavelmente descaracterizada
quanto à sua composição florística e estrutura da paisagem original, o sistema em
mosaico que se apresenta regionalmente, abriga diversos remanescente ainda originais
ou, quando muito, secundários mas também relevantes e, desta forma, de grande
importância para a manutenção da avifauna de toda a Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi.
A região do médio Tibagi, com efeito, associa-se geograficamente a uma área
importante para a conservação de aves (IBA) no domínio da Mata Atlântica postulado por
Bencke et al. (2006), a denominada "Cânion do Guartelá" que, além dos hábitats
presentes neste acidente orográfico, engloba outras regiões próximas, contendo uma
considerável extensão de campos nativos com capões, brejos e lagoas naturais, com
matas de caráter mais tropical encravadas em vales e grotões fluviais. Essa IBA
compartilha muitas espécies ocorrentes em An e Ap, dentre elas a ameaçada Anthus
nattereri e as near-threatened Piculus aurulentus, Clibanornis dendrocolaptoides,
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Leptasthenura setaria, Scytalopus indigoticus, Phibalura flavirostris, Euphonia chalybea e
Cyanocorax caeruleus, dentre várias outras.

4.6.2.5.6

Caracterização pontual (An)

A Terra Indígena de Mococa pode ser definida como um dos mais importantes
remanescentes florestais em todo o perímetro do médio Rio Tibagi, aspecto que é
confirmado por detalhes qualitativos e quantitativos da avifauna; se comparada com
outras áreas amostradas na Ap (Tabela LVII), a riqueza de aves é média (n=173), o que
deve ser considerado positivo em confronto com o estado das demais áreas adjacentes.
Embora sua paisagem original esteja quase que totalmente descaracterizada,
alguns fatores são decisivos para sua manutenção como unidade relevante no já
grandemente fragmentado cenário da macro-região. Uma delas é o aspecto da
regeneração de vegetação que, apesar de ainda não encontrar-se adiantado, permitindo a
subsistência de certos elementos importantes (p.ex. riqueza de epífitas, espécies
arbóreas de grande porte, etc), fornece condições bastante satisfatórias para a presença
de avifauna rica e relevante no contexto conservacionista.
De fato, na TIM há muitos setores profundamente alterados, onde predominam
capoeiras e outras vegetações de pequeno porte, inclusive com presença de espécies
arbóreas exóticas como pinus, eucalipto e cítricos. Entretanto, a maior parte de sua
extensão conta com relativamente bem estabilizada floresta, taquarais e adensamentos
notáveis de subbosque, favorecendo a presença de aves típicas de sub-bosque, muitas
das quais são biondicadoras de qualidade ambiental (Wong, 1985, 1986). Algumas
espécies terrícolas e do estrato inferior destacam-se, como Claravis pretiosa, Geotrygon
montana, Dromococcyx pavoninus, Clibanornis dendrocolaptoides, Corythopis delalandi,
Schiffornis virescens, Thlypopsis sordida, Habia rubica e Amaurospiza moesta. No estrato
médio a superior salientam-se Philydor rufum, Xenops rutilans, Phylloscartes ventralis,
Pachyramphus viridis, P.castaneus, Cissopis leveriana e Saltator fuliginosus.
Frugívoros de grande deslocamento são raros ou aparentemente inexistentes mas,
dentre esses destacam-se os psitacídeos (com 5 espécies registradas) e o tucano-debico-verde Ramphastos dicolorus. Espécies corticícolas são comuns, mas nenhuma das
que ocorre na macro-região e que possa ser considerada bioindicadora de qualidade
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ambiental foi localizada, indicando pequena disponibilidade de troncos de grande porte,
micro-hábitat fundamental à sua presença.
Espécies de grande porte (p.ex. tinamídeos, cracídeos e odontoforídeos), todas
ligadas ao interesse cinegético local, estão se tornando muito raras, por certo em
decorrência de perseguições isoladas, muito embora a caça de aves seja alternativa
secundária para o consumo da comunidade indígena, segundo relatos locais.
Embora a riqueza observada seja significativa para o período amostral em questão,
a TIM não é um exemplo de remanescente relictual em degeneração, uma vez que ainda
apresenta espécies com alguma restrição de hábitat e especialmente pela conexão
existente com remanescentes de maior porte, especialmente por via das matas ciliares do
rio Tibagi. Essa característica, além de prover intercâmbio gênico entre populações,
também define a presença, ainda que rara e localizada, de espécies não detectadas neste
estudo mas que poderão voltar a integrar a composição avifaunística local à medida do
avanço do processo de regeneração da paisagem.
Uma comparação entre a avifauna da macro-região (Ap) com aquela registrada na
área de estudo (An), leva às seguintes conclusões:
• Pouco menos da metade da avifauna florestal está
presente em TIM, embora essa guilda componha 68,6% de toda a
sua avifauna.
• A sequência decrescente de representatividade regional
é a dos terrícolas e corticícolas, que apresentam-se com cerca de
60% e o grupo menos identificado é o dos tamnícolas (menos da
metade da riqueza da macro-região)
• As espécies semi-florestais são as que mais foram
condizentes com o padrão macro-regional, sendo registradas em
TIM quase 70% do total de An+Ap.
Há uma evidente carência de espécies campícolas (em An ocorre apenas 1/3 do
registrado em An+Ap) e especialmente aquáticas (pouco mais de 1/4 de An+Ap).
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Tabela LVII - Riquezas das várias guildas de ocupação de ambiente, confrontadas com sua
representação na avifauna da macro-região.

GUILDAS
Florestal

RIQ.

118

%

49,4

Semi-florestal

32

69,6

Campícola

12

33,3

Aquática
Aerícola

4

6

26,7

SUBGUILDAS

RIQ.

%

Terrícola

3

60,0

Tamnícola

104

48,4

Corticícola

11

57,9

Limicola

2

20,0

Natante

2

66,7

Mergulhadora

0

0,0

54,5

4.6.2.6 Inventário Mastofaunístico
4.6.2.6.1

Introdução

Atualmente, são conhecidas para o Brasil 658 espécies de mamíferos (Reis et al.,
2006), estando o país entre os de maior diversidade mastofaunística do Mundo
(Mittermeier et al. 1992). Muitas das informações básicas relacionadas a esses táxons
ainda não foram discutidas de forma satisfatória, dificultando assim o aclaramento de uma
situação nitidamente confusa no que se refere a seu real status de conservação. Como
conseqúência, há muitas dúvidas sobre quais as medidas a serem tomadas para se evitar
declínios pronunciados nas populações de muitas espécies, alterações em suas áreas
naturais de ocorrência, extinções locais, etc.
Dentre as formas de pressão exercidas sobre os mamíferos, as alterações em seu
hábitat são, sem sobra de dúvidas, as mais evidentes. A redução total ou parcial de
paisagens naturais acarreta perdas irreversíveis na dinâmica dos ecossistemas, pois é
sabido que esse grupo mantém uma complexa relação de interdependência com o meio,
sendo muitas vezes responsáveis pela regulação dos ecossistemas tropicais, vejamos.
Quirópteros, marsupiais e algumas espécies de carnívoros (omnívoros) e ungulados (Reis
& Guillaumet 1983, Bodmer 1989a, b, Bodmer 1991, Eisenberg & Redford 1999) estão
envolvidos na dispersão de sementes e na polinização de plantas (Janson et al. 1981,
Fleming & Sosa 1994, Garber & Lambert 1998, Wright & Duber 2001, Judd et al. 2002),
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podendo contribuir nos efeitos top-down na estruturação da vegetação e ainda promover
função estabilizadora no ecossistema controlando populações de herbívoros (Terborgh
1988). Em razão disso, sua exclusão total ou parcial da natureza deve exercer impactos
na dispersão de sementes e na sobrevivência das plântulas (Wright & Duber 2001, Galetti
et al. 2006) (veja Figura 167).
O Paraná, tão castigado por uma rápida e intensa exploração de seus recursos
naturais, já contabiliza perdas irreparáveis em suas taxocenoses (v. Mikich & Bérnils,
2004), ainda mais evidentes em algumas regiões. Fitogeograficamente, a Terra Indígena
de Mococa (TIM) está inserida nos domínios da Floresta Atlântica (l.s.), mais
especificamente na Floresta Ombrófila Mista (na bacia do médio Tibagi), um dos
ecossistemas mais ameçados do Brasil (Dinerstein et al., 1995; Britez et al., 2000)

Figura 167 - A função ecológica de duas espécies de grandes mamíferos com maior biomassa em
florestas tropicais (baseado em Beck 2006).

Segundo relatório gerado pela CNEC (2004), a TIM é abrangida pela Área de
Influência Indireta (AII) da UHE Mauá, um cenário onde o pouco que remanesce da
paisagem primitiva encontra-se cercado por uma matriz bastante alterada. Ainda assim,
com base nas informações disponiblizadas para áreas próximas (e.g.: Peracchi et al.,
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2002; Reis et al., 2002; Reis et al., 2005a) e em adição aos dados apresentados no
Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento supracitado (CNEC, 2004), é razoável
supor que esses núcleos de vegetação ainda conservam parte de suas populações
animais originais, contribuindo para a manutenção da diversidade regional.
As informações mastofaunísticas disponíveis para macroregião se concentram na
Fazenda Monte Alegre e adjacências (município de Telêmaco Borba), onde há mais de
duas décadas vêm se desenvolvendo pesquisas com diversos grupos de mamíferos (v.
Reis et al., 2005a). Com base nesses esforços é possível traçar, ainda que de forma
aproximada, a riqueza de mamíferos para os fragmentos florestais de interesse. Cabe
salientar, no entanto, para o real conhecimento da mastofauna da TIM há necessidade de
um maior detalhamento dessas informações, por meio de amostragens pontuais,
periódicas e de longa duração.

4.6.2.6.2

Métodos

As informações aqui apresentadas foram obtidas por meio de uma visita in loco
realizada nos dias 1, 2, 3, 7 e 8 de agosto de 2007, nos quais buscou-se avaliar a região
em relação a sua capacidade de suporte da mastofauna. Para tanto, a TIM foi percorrida
(a pé, a barco e de carro) e seus remanescentes florestais vistoriados na busca de
evidências diretas (visualizações, vocalizações e carcaças) e indiretas (pegadas, fezes,
tocas, restos de forrageamento, sinais na vegetação e no solo).
Amostras fecais de carnívoros foram coletadas e utilizadas como método
complementar ao inventário, uma vez que é possível a identificação específica de presas
e predadores por meio da análise dos pêlos. Assim, quando encontradas, as fezes foram
coletadas e posteriormente analisadas em laboratório. Para a identificação dos pêlos
(predadores e presas), foram feitas lâminas de impressão de cutícula e lâminas com pêlos
diafanizados para observação em microscópio binocular do padrão de medula, de acordo
com a técnica desenvolvida por Quadros & Mikich (1999) e Quadros (2002).
Adicionalmente, foram realizadas entrevistas com moradores da comunidade (n =
5), por meio de questionamentos em relação às espécies de mamíferos de ocorrência na
região e a utilização da mastofauna pela comunidade; fotografias de mamíferos foram
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exibidas buscando a comprovação das informações (pranchas retiradas de Reis et al.
2006).
Optou-se por incluir na lista as espécies de potencial ocorrência na TIM,
considerando a tipologia vegetacional, o tamanho e o grau de isolamento dos
remanescentes florestais visitados. O principal critério adotado para seleção desses
táxons foi a análise da literatura disponível sobre os mamíferos da Floresta Atlântica do
estado de Paraná, com ênfase na região de estudo. Nesse sentido, buscou-se
preferencialmente dados obtidos para áreas em estado de conservação semelhantes aos
locais estudados.
Deste modo, as espécies registradas por meio de evidências diretas e indiretas e
entrevistas, foram consideradas de ocorrência comprovada para a área de estudo,
enquanto as obtidas em revisão bibliográfica foram consideradas de potencial ocorrência.
O status de conservação das espécies segue a Lista da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção (Machado et al. 2005) e o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada do
Paraná (Mikich & Bérnils 2004). Os aspectos bionômicos adotados foram retirados de
Fonseca et al. (1996), Emmons (1997), Eisenberg & Redford (1999), Nowak (1999) e Reis
et al. (2006). Nomenclatura e ordenação taxonômica seguem o proposto por Wilson &
Reeder (2005).

4.6.2.6.3

Resultados

Composição de espécies e caracterização ecológica
Com base nos métodos acima descritos foi possível listar 122 espécies de
mamíferos para TIM, distribuídas em 26 famílias e dez ordens (Tabela LVIII e Tabela LIX). O
grupo mais bem representado foi Chiroptera com 47 espécies (38,6% do total), seguido
por Rodentia (26 espécies; 21,3%), Carnivora (16; 13,1%), Didelphimorphia (15; 12,3%),
Artiodactyla (6; 5,0%), Cingulata (5; 4,1%), Pilosa, Primates e Lagomorpha (com duas
espécies cada; 1,6% cada), e Perissodactyla (1; 0,8%) (Tabela LVIII).
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Tabela LVIII– Composição da fauna de mamíferos, comprovada e potencial, da Terra Indígena de
Mococa.

NO

ORDEM

DE NO

FAMÍLIAS

DE

ESPÉCIES

Didelphimorphia (gambás, cuícas, catitas)

1

15

Cingulata (tatus)

1

5

Pilosa (tamanduás)

1

2

Primates (macacos)

2

2

Lagomorpha (tapiti, lebre)

1

2

Chiroptera (morcegos)

4

47

Carnivora (cachorros, gatos, irara, furão, lontra, quati, mão-pelada)

4

16

Perissodactyla (anta)

1

1

Artiodactyla (cateto, veados)

2

6

Rodentia (serelepe, ratos, ouriço, preá, capivara, cutia, paca)

9

26

TOTAL

26

122

Com base na lista dos mamíferos não aquáticos do estado do Paraná (Miretzki,
dados não publicados) e do Brasil (Reis et al. 2006), temos para este estudo o registro de
80% dos mamíferos terrestres esperados para o estado (total = 152) e cerca de 20%
daqueles registrados para o Brasil (total = 608).
Já os táxons com ocorrência registrada localmente (entrevistas, pegadas, fezes,
carcaças e visualizações) para a TIM, estão distribuídos da seguinte maneira: 38 espécies
pertencentes a oito ordens, sendo Carnivora o grupo mais bem representado (12
espécies; 32% do total), seguido por Rodentia (7; 19%), Artiodactyla (5; 13%), Cingulata
(4, 11%) Pilosa, Primates, Lagomorpha e Didelphimorphia (2 espécies cada; 5,5%), e
Perissodactyla (1; 3%).
Tabela LIX – Lista de mamíferos potenciais e/ou registrados para a Terra Indígena de Mococa.
TÁXON

NOME POPULAR

P

LO

HA

RE

R

R

Cuíca-lanosa

I

Esc

onm

bi2

D

-

D

-

D

-

ORDEM DIDELPHIMORPHIA
Família Didelphidae
Caluromys lanatus
Caluromys philander
Chironectes minimus

Cuíca-lanosa
Cuíca-d’água

I
I

Esc
Saq

onm
pis

1,2

bi
bi

1,2

, et
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TÁXON

NOME POPULAR

P

LO

HA

RE

R

R

1,2

Didelphis aurita

Gambá-de-orelha-preta

II

Esc

onm

bi

***

-

-

Didelphis albiventris

Gambá-de-orelha-branca

II

Esc

onm

bi 1,2***

-

-

onm

bi

1,2

-

-

bi

1,2

DD

-

bi

1,2

DD

-

bi

1,2

D

-

bi

2

-

-

bi

2

-

DD

bi

1

-

DD

bi

1,2

-

DD

bi

2

-

DD

1,2

-

-

Gracilinanus microtarsus
Lutreolina crassicaudata
Marmosops incanus
Metachirus nudicaudatus
Micoureus paraguayanus
Moodelphis americana
Monodelphis dimidiata
Monodelphis iheringi
Monodelphis sorex
Philander frenata

Cuíca
Cuíca-rabo-grosso
Cuíca
Cuíca-quatro-olhos
Cuíca
Catita
Catita
Catita
Catita

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Esc
Saq
Esc
Ter
Esc
ter
ter
ter
ter

onm
onm
onm
onm
onm
onm
onm
onm

Cuíca-quatro-olhos

I

ter

onm

bi

Tatu-peba

V

fos

onm

bi 3,4, et

ORDEM CINGULATA
Família Dasypodidae
Euphractus sexcinctus
Cabassous tatouay

Tatu-do-rabo-mole

V

fos

onm

-

-

bi

3,4

DD

-

3,4

DD

-

-

-

-

DD

CR

VU

-

-

, et

Dasypus septemcinctus

Tatu-mulinha

V

fos

onm

bi

Dasypus novemcinctus

Tatu-galinha

V

fos

onm

bi 3,4, et

Dasypus hybridus

, et

4

Tatu-mulinha

V

fos

onm

bi

Tamanduá-bandeira

V

ter

ins

bi 3,4, et

ORDEM PILOSA
Família Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla
Tamandua tetradactyla

3,4

Tamanduá-mirim

V

esc

ins

bi

Bugio

V

arb

fpn

bi 5,6, et**

VU

QA

Macaco-prego

V

arb

omn

bi 5,6, et

-

QA

Tapeti

V

ter

omn

bi 7,8, et, vi

, et

ORDEM PRIMATES
Família Atelidae
Alouatta guariba
Família Cebidae
Cebus nigritus
ORDEM LAGOMORPHA
Família Leporidae
Sylvilagus brasiliensis
Lepus europaeus

VU

-

7,8

Lebre

V

ter

onm

bi

, et

-

-

Morcego-vampiro

I

voa

hem

bi 9,10,11

ORDEM CHIROPTERA
Família Phyllostomidae
Desmodus rotundus
Diaemus youngi
Diphylla ecaudata

Morcego-vampiro
Morcego-vampiro

I
I

voa
voa

hem
hem

-

-

bi

11

CR

-

bi

11

VU

DD
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TÁXON

NOME POPULAR

P

LO

HA

RE
9,10,11

Anoura caudifera

Morcego

I

voa

fpn

bi

Anoura geoffroyi

Morcego

I

voa

fpn

bi 11

Glossophaga soricina
Chrotopterus auritus
Micronycteris megalotis
Mimon bennettii
Phyllostomus discolor
Phyllostomus hastatus
Tonatia bidens
Carollia perspicillata
Artibeus jamaicensis
Artibeus lituratus
Artibeus obscurus
Chiroderma doriae
Platyrrhinus lineatus
Pygoderma bilabiatum

Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

voa
voa
voa
voa
voa
voa
voa
voa
voa
voa
voa
voa
voa
voa

fpn
car
ins
fpn
fpn
omn
omn
fpn
fpn
fpn
fpn
fpn
fpn
fpn

R

R

-

-

-

-

bi

10,11

-

-

bi

9,10,11

VU

-

bi

9,10,11

-

-

bi

9,10,11

VU

-

bi

11

-

-

bi

11

-

-

bi

10,11

VU

-

bi

9,10,11

-

-

bi

11

-

-

bi

9,10,11

-

-

bi

9,10,11

-

-

bi

11

VU

DD

bi

11

-

-

bi

10,11

-

-

9,10,11

-

-

Sturnira lilium

Morcego

I

voa

fpn

bi

Uroderma bilobatum

Morcego

I

voa

fpn

bi 11

VU

-

11

-

-

Vampyressa pusilla

Morcego

I

voa

fpn

bi

Morcego

I

voa

ins

bi 11

-

-

11

-

-

Familia Noctilionidae
Noctilio albiventris
Noctilio leporinus

Morcego

I

voa

pis

bi

Morcego

I

voa

ins

bi 11

-

-

ins

bi

11

-

-

bi

11

-

-

bi

11

-

-

bi

11

-

-

bi

11

-

-

bi

10,11

-

-

bi

11

-

-

bi

11

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Família Molossidae
Cynomops abrasus
Cynomops planirostris
Eumops auripendulus
Eumops bonariensis
Eumops glaucinus
Molossops temminckii
Molossus molossus
Molossus rufus
Nyctinomops laticaudatus

Morcego
Morcego
Morcego
Morcgo
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego

I
I
I
I
I
I
I
I

voa
voa
voa
voa
voa
voa
voa
voa

ins
ins
ins
Ins
ins
ins
ins

Nyctinomops macrotis

Morcego

I

voa

ins

bi

Promops nasutus

Morcego

I

voa

ins

bi 11

Tadarida brasiliensis

10,11

Morcego

I

voa

ins

bi

Morcego

I

voa

ins

bi 9,10,11,20

Família Vespertilionidae
Eptesicus brasiliensis
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TÁXON

NOME POPULAR

P

LO

HA

RE
9,10,11,20

R

R

-

-

Eptesicus diminutus

Morcego

I

voa

ins

bi

Eptesicus furinalis

Morcego

I

voa

ins

bi 10,11,20

-

-

ins

bi

10,11,20

-

-

bi

11,20

-

-

bi

11,20

-

-

bi

9,10,11,20

-

-

bi

11,20

-

-

bi

9,10,11,20

-

-

bi

11,20

-

-

9,10,11,20

DD

VU

Lasiurus blossevillii
Lasiurus cinereus
Lasiurus ega
Histiotus velatus
Myotis levis
Myotis nigricans
Myotis riparius
Myotis ruber

Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego
Morcego

I
I
I
I
I
I
I

voa
voa
voa
voa
voa
voa
voa

ins
ins
ins
ins
ins
ins

Morcego

I

voa

ins

bi

Jaguatirica

V

ter

car

bi 12,13, et

ORDEM CARNIVORA
Família Felidae
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Puma concolor

Gato-do-mato
Gato-maracajá
Suçuarana

V
V
V

ter
esc
ter

car
car
car

VU

VU

bi

12,13

VU

VU

bi

12,13

VU

VU

bi

12,13

VU

VU

12,13

, et, fe
, et
, et

Puma yagouaroundi

Gato-mourisco

V

ter

car

bi

, et

DD

-

Panthera onca

Onça-pintada

V

ter

car

bi 12,13, et

CR

VU

Cerdocyon thous

Cachorro-do-mato

V

ter

omn

bi 12,13, fe

Chrysocyon brachyurus

Lobo-guará

V

ter

onm

bi 12,13

EN

VU

onm

bi

13

DD

-

12,13

DD

-

Família Canidae

Lycalopex gymnocercus
Lycalopex vetulus

Cachorro-do-campo

V

ter

Raposa-do-campo

V

ter

Onm

bi

Ariranha

V

saq

car

bi13 ,et

Família Mustelidae
Pteronura brasiliensis
Lontra longicaudis
Eira barbara
Galictis cuja

Lontra
Irara

V
V

saq
esc

car
onm

CR

VU

bi

12,13

VU

QA

bi

12,13

-

-

12,13

,et, vi
, et

Furão

V

ter

car

bi

, et

-

-

Quati

V

esc

onm

bi 12,13, et

-

-

-

-

Família Procyonidae
Nasua nasua
Procyon cancrivorus

12,13

Mão-pelada

V

ter

onm

bi

Anta

V

ter

her

bi 14,15,et**

EN

-

Cateto

V

ter

her

bi 1,9,et

VU

-

, et

ORDEM PERISSODACTYLA
Família Tapiridae
Tapirus terrestris
ORDEM ARTIODACTYLA
Família Tayassuidae
Pecari tajacu
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TÁXON

NOME POPULAR

Tayassu pecari

P

LO

HA

RE
1,9

Queixada

V

ter

her

bi

Veado

V

ter

fpn

bi 16,17, et*

, et**

R

R

CR

-

Família Cervidae
Mazana americana
Mazama gouazoupira
Mazama nana
Ozotoceros bezoarticus

Veado
Veado

V
V

ter
ter

VU

-

16,17

DD

-

fpn

16

bi , et*

VU

VU

16,17

CR

QA

fpn

bi

, et*

Veado campeiro

V

ter

fpn

bi

Serelepe

I

esc

fpn

bi 18,19,et

-

-

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi 18,19

-

-

19

ORDEM RODENTIA
Família Sciuridae
Sciurus aestuans
Família Cricetidae
Akodon montensis
Akodon paranaensis

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

Brucepattersoniusiheringi

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi 18,19

-

-

omn

bi

18

-

-

bi

18,19

-

-

bi

19

-

-

18,19

-

-

Calomys sp.
Delomys dorsalis
Holochilus brasiliensis

Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato

I
I
I

ter
ter
saq

omn
omn

Juliomys pictipes

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

Nectomys squamipes

Rato-d’água

I

saq

omn

bi 18,19

-

-

omn

bi

19

-

-

bi

18,19

-

-

bi

18,19

-

-

bi

18,19

-

-

bi

18,19

-

-

bi

18,19

-

-

18,19

-

-

Oligoryzomys flavensces
Oligoryzomys nigripes
Oryzomys angouya
Oryzomys russatus
Oxymycterus judex
Thaptomys nigrita
Bolomys lasiurus

Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato
Rato-do-mato

I
I
I
I
I
I

ter
ter
ter
ter
ter
ter

omn
omn
omn
omn
omn

Rato-do-mato

I

ter

omn

bi

Camundongo

I

ter

omn

bi 19

Família Muridae
Mus musculus
Rattus rattus
Rattus norvegicus

Rato

I

ter

omn

-

-

bi

18,19

-

-

19

-

-

Ratazana

I

ter

omn

bi

Preá

I

ter

omn

bi 18,19,et

-

-

Capivara

V

saq

her

bi 18,19,et

-

-

Paca

V

ter

omn

bi 18,19,et

EN

-

Cutia

V

ter

fpn

bi 18,19,et

-

QA

Família Caviidae
Cavia aperea
Família Hydrochaeridae
Hydrochoerus hydrochaeris
Família Cuniculidae
Cuniculus paca
Família Dasyproctidae
Dasyprocta azarae
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TÁXON

NOME POPULAR

P

LO

HA

RE

R

R

Ouriço

V

esc

her

bi 18,19,et

-

-

esc

her

bi 18,19

-

-

18,19

-

-

-

-

Família Erethizontidae
Sphiggurus villosus
Família Echimyidae
Kannabateomys amblyonyx
Euryzygomatomys spinosus

Rato-da-taquara
Rato-de-espinho

I

esc

omn

bi

Ratão-do-banhado

V

saq

omn

bi 19, et

Familia Myocastoridae
Myocastor coypus

* - dados de entrevistas indicaram a ocorrencia de três espécies do gênero Mazama.
** - espécies consideradas pelos entrevistados como extintas na região.
*** - o gênero Didelphis foi citado nas entrevistas, mas não foi possível a identificação da espécie.
Legenda: Classes de Peso (CP): I - < 100 g; II - 101-500 g; III - 501 g e 1 kg; IV - 1 e 5 kg; V - > 5 kg.
Locomoção (LO): arb - arborícola; ter - terrestre; saq - semi-aquático; voa - voador; fos - semi-fossorial; esc escansorial.
Hábito alimentar (HA): fpn - frugívoro-polinívoro; ins - insetívoro; omn - omnívoro; car - carnívoro; her herbívoro; hem – hematófago; pis - piscívoro.
Tipo de registro (RE): bi - bibliográfico, et - entrevista, fe -fezes, vi - visualização.
Status de ameaça no estado do PR (PR): VU - vulnerável, EN - em perigo, CR - criticamente em perigo, DD –
deficiente em dados.
Status de ameaça no Brasil (BR): VU - vulnerável, QA - quase ameaçada, DD - dados deficientes.
Registros por referência bibliográfica: 1. Cheida et al. 2005, 2. Rossi et al. 2006, 3. Pedro et al. 2005, 4. Medri
et al. 2006, 5. Silveira et al. 2005, 6. Bicca-Marques et al. 2006, 7. Reis et al. 2005b, 8. Reis et al. 2006, 9. Reis
et al. 1999, 10. Peracchi et al. 2005, 11. Peracchi et al. 2006, 12. Rocha et al 2005, 13. Cheida et al. 2006, 14.
Lima & Sekiama 2005, 15. Sekiama et al. 2006, 16. Margarido et al. 2005, 17. Tiepolo & Tomas 2006, 18.
Oliveira et al. 2005, 19. Oliveira & Bonvicino 2006, 20. Bianconi & Pedro 2007.

O alto número de espécies potenciais apresentadas na Tabela LIX (122) está
relacionado com o desenho da paisagem regional, em grande parte representada por
manchas de hábitats teoricamente adequados para manutenção (mesmo que temporária)
de muitos mamíferos. Isso é notório se analisarmos as áreas de vida de algumas
espécies de carnívoros, como o puma Puma concolor que pode utilizar até 32 km2
(Schaller & Crawshaw 1980), a irara Eira barbara com até 24,4 km2 (Cheida et al. 2006),
entre muitos outros que tendem a utilizar blocos florestais de forma conjunta, formando
uma `rede de hábitat`.
Embora muitas espécies de mamíferos não atravessam nem mesmo pequenas
áreas abertas, outras podem fazer uso desses ambientes para alimentação, reprodução,
dispersão, dentre outros aspectos relacionados à sua ecologia. Algumas demonstram
uma aparente adaptação a essas áreas, como é o caso da capivara Hydrochaeris
hydrochareis, da cutia Dasyprocta azarae, da tapiti Sylvilagus brasiliensis, dos
artiodáctilos do gênero Mazama e dos porcos-do-mato cateto Pecari tajacu e queixada
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Tayassu pecari. A essa relação podem ainda ser incorporados alguns marsupiais,
tamanduás e morcegos.
Uma característica peculiar da área de estudo é a sua proximidade com a Fazenda
Monte Alegre (FMA), município de Telêmaco Borba, localidade reconhecida por sua
grande diversidade mastofaunística. Ao analisarmos a recente publicação “Mamíferos da
Fazenda Monte Alegre – Paraná” (pertecente à Klabin S/A) (Reis et al., 2005a), notamos
não menos que 83 espécies de mamíferos, ou seja, mais da metade daquelas esperadas
para o estado. Em teoria, a FMA pode servir como fonte, num “modelo de população”,
para os fragmentos florestais de seu entorno, incluindo a TIM.
Além disso, chama a atenção a grande quantidade de pequenos mamíferos
(marsupiais, morcegos e roedores cricetídeos) potencialmente ocorrentes na TIM – mais
de 65% do total de táxons registrados. Sobre isso, vale relembrar que o critério adotado
para a confecção da Tabela 2 incluiu a análise da literatura disponível para a
macroregião, a avaliação do ambiente (capacidade de suporte) e os padrões específicos
de distribuição de cada espécie. Registros comprobatórios só poderáo ser feitos mediante
a aplicação de uma miscelânea de métodos de captura (p.ex.: redes-de-neblina,
armadilhas-de-captura-viva), num esforço amostral periódico e de longa duração.
Com base nas entrevistas, 37 táxons foram localmente registrados, com
predominância de espécies de médio e grande porte, especialmente Carnivora, e aquelas
de interesse cinegético (veados, porcos-do-mato, grandes roedores e tatus). Parte desse
resultado se justifica pelo fato dos carnívoros serem freqüentemente vistos com fascínio e
admiração, representando também uma fonte de perigo ao homem e aos seus rebanhos
domésticos (s. Schaller, 1998). Outro ponto é que as entrevistas foram realizadas, na
maioria das vezes, com pessoas que se utilizam da caça como fonte de alimento.
Espécies de médio e grande porte registradas para a FMA, como Tayassu pecari
(queixada), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Myrmecophaga tridactyla (tamanduábandeira), entre outros, não foram citadas pelos entrevistados. Esses dados podem
indicar raridade ou ainda a utilização esporádica da TIM por esses animais. O fato é que
as informações obtidas por meio desta ferramenta – aqui também incluindo aspectos
relacionados à caça e alterações na composição mastofaunística local –, demonstram a
eficiência do método de entrevistas no diagnóstico do grupo e dos problemas
relacionados à sua conservação, até mesmo para análises temporais.
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Por se tratar de uma área indígena, onde a caça faz parte da cultura (ainda que
descaracterizada), podemos esperar que algumas espécies sofram uma pressão extra
além daquelas aplicadas em outras regiões (i.e. onde a atividade é ilegal e, teoricamente,
menos intensa). No entanto, esta atividade não parece ser um hábito freqüente na TIM,
uma vez que apenas um dos informantes relatou caçar semanalmente, enquanto os
demais, raramente. Cabe ressaltar que para todos os entrevistados foi solicitada a
indicação de um membro da comunidade que caçasse e pudesse fornecer informações
sobre a mastofauna; todos os indicados foram consultados. Deste modo, um perfil da
comunidade pôde ser traçado em relação à freqüência e intensidade de caça realizada.
Didelphimorphia: cinqüenta e cinco espécies dessa ordem ocorrem no Brasil. Este
grupo, juntamente com os roedores cricetídeos e os morcegos, é um dos menos
amostrados em toda Floresta Atlântica brasileira. Para a região de estudo foram listadas
15 espécies de marsupiais. Infelizmente, o método empregado não permitiu o registro
comprobatório de treze táxons, sendo estes considerados com base em sua distribuição
geográfica (s. Rossi et al. 2006) e relatos para a FMA (Cheida et al. 2005). Apenas
Didelphis sp. e Chironectes minimus foram relatadas nas entrevistas, fato possível dada
as características conspícuas destes táxons.
Cingulata: no Brasil ocorrem onze espécies de tatus; para área de estudo
considerou-se a presença de cinco delas: Dasypus novemcinctus, D. septemcinctus, D.
hybridus, Cabassous tatouay e Euphractus sexcinctus, sendo que quatro foram citadas
nas entrevistas (Tabela LIX).
Pilosa: representada pelas preguiças e pelos tamanduás, é composta por nove
espécies distribuídas pelo território brasileiro. Registros de literatura e entrevista indicam
para a região a presença do tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e do
tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla). Ambas são consideradas extremamente
sensíveis às pressões antrópicas no ambiente, em especial àquelas relacionadas à
fragmentação da paisagem.
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Primates: com 98 espécies descritas, o Brasil apresenta a maior diversidade de
primatas do mundo. Para área de estudo foram registradas (entrevistas e literatura) duas
espécies, Cebus nigritus (Cebidae) e Alouatta guariba (Atelidae), sendo que a última foi
considerada pelos entrevistados como extinta na região após a queimada que ocorreu na
década de 1960. Na macroregião o bugio pode ser comumente evidenciado, mesmo em
áreas perturbadas. Cabe lembrar, porém, que a não conectividade de blocos florestais,
aliada à caça, podem ter comprometido a variabilidade genética das populações,
expondo-as a efeitos estocásticos e determinísticos que levam à extinção.
Lagomorpha: é dividida em duas famílias e mais de 80 espécies distribuídas por
todos os continentes, com exceção da Antártida. Esse grupo, nas florestas neotropicais, é
representado apenas pela família Leporidae, com duas espécies citadas para o Brasil:
Lepus europaeus e Sylvilagus brasiliensis. A primeira, conhecida como lebre européia, é
exótica à fauna sul-americana. Seu primeiro registro para o Brasil é do ano de 1965, para
o Rio Grande do Sul. Hoje é encontrada em vários estados do sul e sudeste brasileiro,
sendo extremamente comum tanto em ambientes abertos, como nas bordas de florestas.
A segunda (S. brasiliensis), conhecida como tapiti, é nativa e demonstra estar sempre
associada a áreas florestadas, mesmo àquelas com vegetação secundária (intermediária
ou avançada). Com base em entrevistas e consulta à bibliografia ambas foram registradas
e S. brasiliensis foi visualizada nas margens do rio Tibagi, durante as atividades de
campo.
Chiroptera: no Brasil, os quirópteros representam aproximadamente um terço dos
mamíferos terrestres, com 164 espécies de nove famílias. Para região, foram
consideradas 47 espécies de quatro famílias. Muitas se destacam por exercerem um
importante papel na dispersão das sementes de plantas pioneiras (p.ex.: Cecropiaceae,
Moraceae, Solanaceae), como os frugívoros: Artibeus spp., A. jamaicensis, Sturnira lilium
e Carollia perspicillata (e.g.: Uieda & Vasconcellos-Neto 1985, Palmeirim et al. 1989,
Bianconi et al. 2004). Por percorrerem grandes distâncias e defecarem enquanto voam,
são fundamentais na sucessão do ambiente, atuando na recuperação de regiões
desmatadas e clareiras naturais (Fleming & Heithaus 1981, Pedro 1998). Já os morcegosbeija-flor Anoura spp. e Glossophaga soricina, são eficientes dispersores de pólen.
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Estima-se para algumas regiões, que esses animais podem polinizar cerca de 500
espécies de 96 gêneros de plantas neotropicais (Vogel 1969). Os insetívoros
pertencentes às famílias Vespertilionidae e Molossidae, contribuem com a dinâmica dos
ecossistemas naturais agindo como eficientes predadores de insetos (Goodwin &
Greenhall 1961). Assim, mesmo que a área de estudo represente um mosaico de
remanescentes florestais inseridos em uma matriz bastante alterada, ela ainda exerce um
papel significativo na conservação da quiropterofauna e, num sentido mais amplo, de toda
biodiversidade.

Carnivora: representada no Brasil por 27 espécies terrestres. Neste grupo estão
presentes os animais predadores de topo da teia alimentar e que atuam diretamente na
regulação das populações de suas presas e indiretamente, na modelagem do perfil da
vegetação (fitofisionomia), considerando que geralmente suas presas alimentam-se de
vegetais (Therborgh et al. 1999). São 16 as espécies consideradas para área de estudo.
A maioria delas encontra-se sob algum grau de ameaça (vide Tabela LIX), sendo a
destruição do hábitat o fator de maior risco. Os carnívoros são muito perseguidos pelo
homem em função da predação de rebanhos domésticos (Eisenberg 1989). Há alguns
anos atrás, a onça-pintada (Panthera onca) sofreu uma intensa pressão de caça pelo
valor de sua pele; hoje, no entanto, é morta em muitas regiões quando responsabilizada
por ataques a criações domésticas (Mikich & Bérnils 2004). Essa forma de pressão pôde
ser observada na macroregião para os pequenos felinos e para o Puma concolor. A
seleção dos táxons listados foi feita com base nas entrevistas. Outras informações foram
obtidas por meio de evidência indiretas, incluindo a análise microscópica de pêlos de
predador obtidos em amostras fecais de Leopardus tigrinus e Cerdocyon thous, e
visualização de Lontra longicaudis. Merece destaque o registro da ariranha (Pteronura
brasiliensis) por um dos entrevistados, que relatou a ocorrência do animal para o rio
Tibagi, nas margens da TIM (o mesmo mencionou que já conhecia este carnivoro do
Zoológico de Curitiba). A distribuição original da ariranha estendia-se por todo território
brasileiro, contudo, para o estado do Paraná, poucos são os relatos de sua ocorrência,
sendo um deles para o rio Ivaí, no final do século XIX (Bigg-Wither 1974, Muricy 1975).
Atualmente, a espécie conta com uma pequena população que ocupa uma área de
Floresta Estacional Semidecidual no rio Paraná, tendo desaparecido nas demais bacias
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hidrográficas (Margarido & Braga 2004). Sua presença para a área de estudo deve ser
investigada, já que possibilita a descoberta de uma segunda população da espécie para o
estado.
Perissodactyla: representada no Brasil apenas pela família Tapiridae e por uma
única espécie, a anta Tapirus terrestris. Sua presença para área de estudo foi sugerida
com base na literatura e entrevistas com a população local, que atualmente a considerada
extinta na região.
Artiodactyla: composta no Brasil por dez espécies. Por meio de entrevistas e
informações bibliográficas, os seguintes táxons foram considerados: Mazama americana,
M. nana, M. gouazoubira, Ozotoceros bezoarticus, Tayassu pecari e Pecari tajacu. O alto
valor cinegético dessas espécies, representando um recurso crítico de caça para algumas
comunidades, faz com sejam cada vez mais raros seus registros em áreas alteradas
(Redford & Eisenberg 1992). Exemplo disso é o T. pecari, animal considerado pelos
entrevistados como extinto na região. O gênero Mazama foi registrado localmente por
meio de pegadas.
Rodentia: representada por números superiores a 1750 espécies distribuídas pelo
mundo, destacando-se como a mais diversa entre as ordens de mamíferos. No Brasil, o
grupo soma aproximadamente 235 espécies, das quais 26 constam na listagem do
presente estudo. Parte desses táxons não obteve registro comprobatório para muitas
regiões próximas ou mesmo sob influência do empreendimento (UHE Mauá), seja por
escassez de inventários e/ou uso de métodos inadequados de levantamento. A lista foi
obtida por meio de consulta bibliográfica (especialmente para os Cricetidae) e entrevistas
com moradores locais (para os de médio e grande porte). Dentre as espécies de médio e
grande porte listadas, destaque especial deve ser dado à paca (Cuniculus paca), animal
preferido pelos caçadores tanto para o consumo como para venda de sua carne.
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4.6.2.6.4

Espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção

Das 122 espécies de mamíferos potenciais para a TIM, dez são citadas como
“vulneráveis” na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Machado et al. 2005);
outras cinco constam como “quase ameaçadas” e sete como com “dados deficientes”
(veja Tabela LIX).
Já numa análise regional, feita com base no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada
no Estado do Paraná (Mikich & Bernils 2004), cabe salientar que das 32 espécies citadas
no referido documento, 25 foram registradas para área de estudo (78% do total):
dezesseis como “vulneráveis”, seis “criticamente em perigo” e três “em perigo” (Tabela LIX).
Esse mesmo livro apresenta uma listagem de 24 espécies como com “dados
insuficientes”, treze (54%) das quais presentes na listagem da TIM.

4.6.2.6.5

Espécies invasivas/exóticas

A alteração da paisagem natural fornece condições para que muitas espécies
invasivas/exóticas ocupem bordas ou mesmo o interior de florestas. Sendo assim, áreas
pequenas e antropizadas como os fragmentos florestais são adequados para invasão de
mamíferos com grande habilidade na busca e uso do alimento, água e abrigo. Um bom
exemplo a enquadrar-se neste perfil são os roedores exóticos Mus musculus, Rattus
rattus e R. norvergicus que, devido sua elevada plasticidade ecológica beneficiam-se das
diversas oportunidades presentes num ambiente modificado ao ponto de se tornarem
superabundantes.
Pequenos roedores como Oligoryzomys spp. e Bolomys lasiurus, têm mostrado
alto poder de penetração e tolerância a ambientes florestais alterados. Infelizmente, em
função das características do presente estudo, os pequenos roedores não foram
amostrados adequadamente. Desta forma, as análises criteriosas sobre o grupo na TIM
ficam prejudicadas, especialmente no que diz respeito a seu caráter invasivo.
Mesmo espécies nativas relacionadas aos ambientes abertos da América do Sul,
como é o caso do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) e o tamanduá-bandeira
(Myrmecophaga tridactyla), vêm ampliando sua distribuição geográfica devido à
transformação de áreas florestais em áreas de pastagem e plantações (Straube 1998,
Queirolo 2003, Cáceres 2004), podendo, deste modo, ocorrerem na TIM.
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Outra espécie, com presença confirmada é o lagomorfo exótico Lepus europaeus,
a lebre. Introduzida na Argentina ainda no século XIX, foi registrada pela primeira vez no
Brasil no ano de 1965 para o Rio Grande do Sul; desde então tem ampliado sua
distribuição em direção ao norte, ultrapassando hoje o estado de São Paulo. Muito desse
sucesso está relacionado à sua elevada capacidade de adaptação, ocupando tanto
florestas como áreas abertas, onde age, muitas vezes, como predadora de culturas
agrícolas.

4.6.2.6.6

Espécies migratórias

Entre os mamíferos que realizam deslocamentos sazonais migratórios estão
algumas espécies de morcegos. Para área de estudo, variações populacionais sazonais
podem ser esperadas para algumas espécies de quirópteros da família Phyllostomidae
(p.ex.: Artibeus spp.) (Bianconi 2003, Bianconi et al. 2006) e Vespertilionidae (p.ex.
Lasiurus spp.). Contudo, a base de dados hoje disponível ainda é insatisfatória para
afirmar que esses movimentos sejam considerados migração.

4.6.2.6.7

Considerações Finais

Com base nos resultados apresentados podemos sugerir que a TIM, que está
localizada na área de influência indireta da Usina Hidrelétrica de Mauá, tem função
mantenedora de parte das populações originais de mamíferos da macroregião. Isto se
deve tanto pelo desenho da paisagem (mosaico de ambientes, proximidade com a FMA)
como pelo grande potencial de deslocamento e alta plasticidade ecológica de alguns
grupos.
Embora este não seja um cenário ideal, ele ressalta a importância de pequenas
manchas de hábitats naturais para a conservação de algumas populações de mamíferos.
Ademais, serve com incentivo para a implantação de programas de recuperação dos
ecossistemas paranaenses, em especial para a Floresta com Araucária. É desejável que
esforços direcionados de inventário e monitoramento do grupo na TIM sejam aplicados
ainda durante o processo de implantação do empreendimento supracitado. Somente
assim, seus efeitos sobre as espécies poderão ser diagnosticados e, quando possível,
mitigados.
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4.7

ASPECTOS ETNOZOOLÓGICOS DOS ÍNDIOS CAINGANGUE DAS TERRAS

INDÍGENAS DE QUEIMADAS E MOCOCA
4.7.1 Introdução
O primeiro a descrever dados importantes sobre os Kaingang foi o Pe. Francisco
da Chagas Lima, no ano de 1842, após 15 anos em contato com os índios dos campos de
Guarapuava a serviço da “Real Expedição de conquista de Guarapuava” (D’Angelis,
2003). Ocorreu o interesse em decifrar a língua e conhecer os costumes desses índios
brasileiros, que tem sido investigados em várias ocasiões por pesquisadores brasileiros e
estrangeiros.
A maioria direcionava seus esforços na compreensão da língua Kaingang, que
pertence atualmente à família lingüística Jê. Poucos fixaram-se exclusivamente ao
entendimento dos costumes e, em menor escala, sobre o uso dos recursos naturais, em
especial ao recursos faunísticos. Tal aspecto, porém, não foi completamente ignorado e
Herbert Baldus, no ano de 1947, utilizando-se do catálogo do naturalista Adolph Von
Ihering (Da vida de nossos animais, 1937), conseguiu compilar os animais de interesse
cinegético para os Kaingang.
Lamentavelmente,

a

ciência

que

trata

de

aspectos

da

conservação

e

sustentabilidade de recursos naturais não havia dado seus primeiros passos, e
discussões sobre a persistência desses não contextualizaram o trabalho de Baldus
(1947). Porém, esse autor deixou um importante legado para que se possa analisar
historicamente as conseqüências de extinções, colonizações, introduções, dentre outros
aspectos na dinâmica biológica dos animais, influenciaram na sua cultura contemporânea,
associada diretamente ao processo de perda de seus costumes antigos e inclusão dos de
seus colonizadores.
Esse trabalho tem por objetivo apontar aspectos do uso da fauna autóctone nas
comunidades Kaingang de Queimadas e Mococa, com vistas voltadas à conservação
desse recurso, os quais podem ser afetados pela construção da UHE Mauá.
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4.7.2 Materiais e métodos
O método utilizado na pesquisa de campo foi o de entrevistas com os índios. A
princípio com as lideranças (cacique, vice-cacique, chefes de associações, dentre outros)
e, em seguida buscou-se recorrer a membros sem vínculo político direto com cargos
administrativos nas aldeias.
Por haver um maior interesse cinegético por mamíferos (vide Fernandes, 1941),
um questionário mais detalhado para esse grupo da fauna foi elaborado, visando
investigar a presença de algumas espécies, os animais de maior interesse alimentar, local
de uso para o desenvolvimento de atividades cinegéticas, interesse e busca de não índios
(brancos) por caça, potenciais extinções locais e/ou declínios populacionais e a visão
indígena sobre a causa desses efeitos.
Tentou-se dar ordenamento de preferência àquelas espécies de vertebrados de
maior interesse para cada aldeia, solicitando ao entrevistado citar as que mais gosta de
se alimentar e/ou caçar (aspecto esportivo).
Um levantamento bibliográfico sobre as tradições e costumes dos índios Kaingang
foi feito. Tal atividade foi de extrema importância para investigar o uso da fauna em
tempos remotos comparando com os atuais, investigando se houve acréscimo na pressão
indígena sobre os animais e como ocorreu.
As campanhas para a Terra Indígena de Queimadas deram-se em duas ocasiões,
de 2 a 4 de julho e nos dias entre 30 e 31 de julho e 1 de agosto de 2007, sendo
entrevistados dez moradores. As entrevistas na Terra Indígena de Mococa foram
realizadas nos dias 2, 3 e 4 de agosto, nos quais cinco índios foram entrevistados.

4.7.3 Resultados
4.7.3.1 O uso da fauna, uma abordagem histórica.
4.7.3.1.1

Vestuário e adornos

A descaracterização do vestuário primitivamente usado pelos Kaingang como, por
exemplo, os curú-cuxá (grandes mantos), cranenin (túnicas sem mangas), já havia sido
descrita por Loureiro Fernandes no ano de 1941 (caingangues de Palmas) e Hanke em
1950 (Apucarana). Tal desapego às indumentárias antepassadas evoluiu ainda para o
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uso de adornos e acessórios festivos, sendo percebida a influência européia ao constar,
já àquela época, o uso de brincos feitos com contas e conchas de vidro (Fernandes,
1941).
“Não usam mais diademas (arangretara) ou outro qualquer ornato de
pena. Não têm mais recordações desses ornatos; só afirmam que os
antigos faziam aderir à pele da face suada pequenas penas quando
dansavam, espalhando sob a cabeça, particularmente penas de
papagaios.”
Fernandes, 1941

“Ornatos encontradiços, outrora, entre os caingangues, eram os
colares feitos de frutos silvestres e de dentes incisivos e caninos e
unhas de animais mortos nas caçadas (coatís, pacas, macacos).”
Fernandes, 1941

De fato, assim como foi registrado, na atualidade não são mais utilizados ornatos
feitos com partes de animais; quando muito utilizam penas de aves domésticas para a
elaboração do artesanato.

4.7.3.1.2

Curandeirismo, superstições e rituais funerários

A “medicina” Kaingang foi descrita por diversos autores (e.g. Leão, 1910; Taunnay,
1888; Fernandes, 1941). De uma forma geral as enfermidades eram atribuídas à
possessão de um espírito do mal (Leão, 1910) e o tratamento consistia basicamente no
uso do cipó imbê envolvendo o enfermo, a defumação com o uso de ervas e o sopro
contínuo sobre o corpo (Cemitille in Taunnay, 1888; Leão, 1910; Fernandes, 1941).
O uso de animais no curandeirismo original não é relatado pela maioria dos
autores, porém, consta em Leão (1910) que o Padre Chagas aponta uma característica
interessante quanto à crença no poder espiritual de alguns animais.
Segundo esse relato, o cacique Condoi, quando adoecido, mandou modelar em
cera a imagem de dois psitácidas (família dos papagaios, periquitos e afins) e cobrir-lhes
com penas dos mesmos e esses foram suspensos com fios sobre o leito do enfermo
(Leão, 1910). Quando oscilavam por conta das correntes de ar, Condoi os dirigia as
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seguintes palavras: Yong jô! Yong jô kangatomi caraca pano tom! (traduzido pelo Pe.
Chagas como “Papagaio! Papagaio! Se eu sarar não mais despedirei settas contra vós.”).
Fato intrigante é que segundo Guérios (1942) e Hanke (1950) a palavra Yong jô adviria do
dialeto tibagiano, onde não constatamos a presença de papagaios, mas de baitacas
(Pionus maximiliani), entidades taxionômicas que pareciam ser distinguidas pelos índios
daquela época (vide Tabela LXI).
A ocorrência de A. vinacea e extinção dessa ave para a região é constatada em
entrevista ao índio mais velho da TI de Queimadas; Urben-Filho & Straube (nesse
documento) verificaram sua ocorrência para as adjacências com base em dados
primários. Não há como atribuir esse desaparecimento por atividades exclusivamente
advindas das populações tradicionais aqui estudadas, pois aves já não fazem parte do rol
de espécies de interesse alimentar nem de criação (vide adiante), porém pode especularse que tenha havido remotamente uma forte pressão de caça (tanto para fins alimentares
como para manutenção em cativeiro) que tenha causado a redução das populações
locais.
Já o poder de proteção é atribuído aos porcos autóctones (Tayassu pecari e Pecari
tajacu), cingindo-se à perna cordas feitas do couro desse animal para evitar-se
mordeduras de serpentes (Cemitille in Taunay, 1888). Fernandes (1941) consta que para
alguns índios esse elemento era utilizado exclusivamente como ornamentação.
“Andam os homens inteiramente nus, mas enleiam as pernas com
cordinhas feitas da casca do cipó imbê, ou do pello de porcos
selvagens, para se livrarem das mordeduras das cobras...”
Frei Luiz de Cemitille, transcrito em Taunay (1888)

Atualmente não há nas aldeias estudadas vestígios das técnicas de curandeirismo,
superstições e ritos funerários antigos que se utilizavam de animais. A medicina popular
atual consiste naquela amplamente divulgada e usada pelos sertanejos brasileiros, as
quais já pudemos constatar em outras regiões do Paraná e mesmo em outros Estados.
Essas não são citadas na literatura e, portanto, devem ter origem outra, mas não
Kaingang.
Exemplifica essa assertiva o uso do pênis, mais especificamente o báculo (ossículo
presente no pênis de alguns mamíferos) do coati (Nasua nasua) com finalidade
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terapêutica para a cura da impotência sexual; o método exemplificado pelos Kaingang
distingue-se quanto à substância líquida onde se depositariam as raspas desse, sendo,
por exemplo, um chá para uma comunidade afro-brasileira da região da Chapada
Diamantina (BA) (vide Costa-Neto, 2000) e a cachaça para os Kaingang.
Aparentemente nota-se certa preocupação com doenças pulmonares, porém,
sendo a informação advinda de um único interlocutor, há a possibilidade de que essa
enfermidade tenha acometido algum membro da família ou a si próprio e tenha, assim,
maior relevância individual que social. Em duas ocasiões o índio entrevistado comentou
sobre o uso de animais na medicina popular; em um dos relatos aponta-se a “banha” do
tatu-rabo-mole (Cabassous tatouay) e no outro a carne de qualquer felino (e.g. Puma
concolor; Leopardus spp.; P. yagouaroundi) para o tratamento de bronquite.
“Rabo mole é bom a banha dele pra ... pra bronquite... a banha dele
com ele, põe no café. Põe no café. Frita a banha dele sem sal, sem
sal assim, tira a banha dele e frita. Passa no peito assim. Quem é que
tá bronquite, com aquela ronqueira no peito, passa assim, daí põe um
pouquinho na ponta da cuié, assim, dentro do café, mexe e dá pra ele
tomá e daí, assim de noite, esquenta um pano e põe por dentro da
brusa, no peito, por dentro. No outro dia tá bem bom.”
Entrevista realizada em 03/07/2007
“Mas diz que é bom pra bronquite a carne dele também. É, quem
come o gato-do-mato, jaguatirica, assim, diz que é bom pra
bronquite.”
Entrevista realizada em 03/07/2007

Outros animais usados no curandeirismo e simpatia Kaingang atual são (segundo
Rocha-Mendes e Bianconi, nesse estudo) os tamanduás-mirins (Tamandua tetradactyla),
utilizados para aprimorar a aptidão das crianças; serelepes (Sciurus aestuans), para
tornar as crianças “ligeiras” e capivaras (Hydrochaerus hydrocheris), sem fim revelado. No
entanto, essas práticas, relatadas apenas por um dos entrevistados, parece não ser
comumente usadas pelos indígenas.
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4.7.3.1.3

Armas, armadilhas e os métodos de caça

O uso do arco e flecha parecia ainda ser bastante utilizado em meados do século
passado (Fernandes, 1941) na região de Palmas. Porém esses não continham as
ornamentações feitas pelos antigos índios Kaingang, as quais eram elaboradas com o uso
de penas.
“A madeira dos arcos, antigamente fabricado pelos Caingangues, era
cuidadosamente revestida, completa ou parcialmente, pela cutícula
do cipó imbé de coloração castanho-escura e de aspecto brilhante.
Com as espirais desta cutícula fixavam, de espaço a espaço,
pequeninas penas de pássaros de cor amarela, verde ou vermelha,
de modo a se constituírem pequenos círculos que se sucediam a
intervalos regulares, desde o punho do arco até suas extremidades. A
fixação da corda em todos eles é feita modo direto por um simples nó
ou alça.”
Fernandes, 1941
“Usam nas flechas penas de diferentes pássaros, de jacu, de
macuco, e particularmente de gavião. A emplumação é feita
tangencialmente e a fixação das penas em cavalete, isto é, suas duas
extremidades estão presas circularmente com fibras à extremidade
posterior da haste.”
Fernandes, 1941

Para o toldo de Apucarana esse aspecto parece ter aparecido precocemente
quando comparado ao relatado por Fernandes (1941). Hanke (1950), quase dez anos
após o estudo feito com os índios Kaingang do sul do Paraná, aponta que não se
observavam arcos e flechas, sendo raro o uso destes objetos.
Atualmente o uso de arcos e flechas foi completamente substituído por carabinas e
espingardas, não sendo notados mesmo como adereço decorativo das casas, como
muitos “brancos” costumam fazê-lo. A substituição do instrumento de caça parecia
evidenciar há muito, já sendo relatado por Luiz de Cemitille (in Taunay, 1888) a predileção
dos Kaingang por armas de fogo.
“Mostram grande predilecção por espingardas, e quando tém a
felicidade de conseguir uma, dão-lhe grande estimação, trazendo-a
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muito limpa por fora, como costumam conservar as armas e
ferramentas...”
Frei Luiz de Cemitille, transcrito em Taunay (1888)

Assim, conforme já observado para os vestuários e adornos, o uso de
ornamentações (utilizando-se especialmente da avifauna autóctone) foi quase que
completamente erradicado na cultura Kaingang atual, não se prestando para a elaboração
de ornamentos decorativos e/ou pessoais. Em uma única ocasião percebeu-se o uso de
animais com outra finalidade senão a alimentação, onde uma criança brincava com um pé
de Coati (Nasua nasua).
Possivelmente Loureiro Fernandes, quando permaneceu em 1941 no aldeamento
de Palmas (PR), estivesse presenciando um período transitório, do desapego dos índios a
algumas tradições, como o vestuário e as armas, as quais agora encontram-se em vias de
extinção, senão erradicadas de sua cultura.
Um fato intrigante está relacionado com o uso de ossos de macacos
(possivelmente Bugios Allouata guariba e/ou macacos-prego Cebus nigritus) na
confecção de flechas (Fernandes, 1941). Esses animais não foram constatados nas áreas
de estudo, mesmo sendo o macaco-prego bastante comum em várias regiões
paranaenses, inclusive em áreas próximas como a Fazenda Monte Alegre (Telêmaco
Borba), ocupando, devido a sua alta plasticidade adaptativa, áreas de plantio de árvores
(pinus) onde configuram, inclusive, problema econômico (vide Silveira et al., 2005).
“As pontas das flechas são obtidas pela fragmentação da tíbia de
pequenos mamíferos, particularmente de macacos. Têm esses
fragmentos uma extremidade ponteaguda e se adaptam, pela
concavidade do canal medular do osso, à ponta afilada da haste.”
Fernandes, 1941

Há a possibilidade de que esses animais tenham tido suas populações muito
reduzidas e/ou extintas localmente devido essa prática quando do aldeamento dos índios,
conforme verificado para a fauna de alguns parques estaduais paulistas mantenedores de
populações tradicionais (vide Olmos et al., 2001; Olmos et al., 2004). Logicamente não se
deve atribuir exclusivamente a isso, mas sinergicamente a outros impactos adversos à
manutenção de tais primatas e extrínsecos àqueles causados dentro das áreas indígenas
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como, por exemplo, o grande desflorestamento do entorno da Reserva Indígena de
Queimadas. Nesse sentido, Olmos et al. (2001) atribuem a persistência de algumas
espécies mais exigentes quanto à qualidade ambiental à presença de áreas “fonte” de
recursos faunísticos, as quais são observadas muito raramente e em proporções bastante
modestas, nas adjacências imediatas de Queimadas.
Atualmente comercializam armas com os “brancos” e, conforme pudemos
constatar, alguns fabricam suas próprias espingardas; a caça se dá quase que
exclusivamente pelo uso dessas consorciadas ao auxílio de cachorros, os quais quase
sempre encontram-se maltratados, fato historicamente retratado (Cemitille in Taunay,
1888; Fernandes, 1941).
“... com estes caçam, mas depois da caça morta não repartem com os
cães, nem mesmo os ossos, dependurando-os ou enterrando-os, para que
não se tornem preguiçosos; por isso sempre andam estes magros e prestes
a morrer de fome.”
Luiz de Cemitille in Taunay (1888)

O uso de armadilhas é pouco freqüente, preferindo-se a busca ativa com cães e/ou
por intermédio de cevas para atrair os animais que querem abater. Quando as usam, têm
preferência pelo mundéu, armadilha que se utiliza de um tronco pesado para o
esmagamento dos animais quando atraídos à ceva (Figura 168).

Figura 168 - Exemplo de armadilha mundéu, amplamente utilizada no Brasil em atividades
cinegéticas.
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Uma outra armadilha amplamente utilizada é o “pito”, que consiste em um anteparo
alocado à entrada das cavidades feitas pelos tatus (Dasypodidae) o qual se aproveita da
saída desse de seu refúgio não permitindo sua fuga (retorno) após acomodado dentro da
armadilha.

4.7.3.1.4

A caça (demais considerações)

O cultivo da soja, o trabalho como diaristas em fazendas vizinhas à aldeia e o
freqüente relato de aspectos financeiros nas entrevistas feitas conotam a preocupação do
índio de Queimadas com sua subsistência. A caça como meio exclusivo para a
manutenção dos índios parece já não ser verificada para as áreas de estudo, já que
atualmente se correlaciona ao fomento financeiro advindo de práticas comerciais com a
comunidade não índia do entorno das Terras indígenas de Queimadas e Mococa.
Porém a baixa porcentagem de índios entrevistados, representando menos de 10%
de toda comunidade vivente na área de estudo (vide Helm, presente estudo), não nos
permite considerá-la como extinta (em seu modo exclusivo) da cultura Kaingang local, já
que há a possibilidade de essa ocorra, porém, aparentemente restrita a poucos.
Exemplificam bem tal assertiva as seguintes transcrições das entrevistas feitas:
“Não, nóis prefere carne de caça por causo que a caça não precisa
dinheiro pra comprar. Então, dizer, a gente ... Sobra uma vaga assim,
qui nem a gente trabalha, né? Chega assim o final de semana, a gente
não tem muita coisa pra fazê, a gente pega e vai pro mato. Evitar de
gastá dinheiro né?”
Caingangue apontando a importância de um fomento financeiro
“... mas ele vendeu, daí depois eu sube que ele tinha tratado um couro
de lontra por 500 conto.”
Índio versando sobre o comércio de caça com brancos

Alia-se a esse aspecto o relato freqüente que a dificuldade em se conseguir
munição e armamento.
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Aponta-se, ainda, que o processo de “civilização” da comunidade em estudo é
muito grande e confunde-se com a cultura sertaneja do interior paranaense e de outras
regiões brasileiras - fato já verificado por Hanke no ano de 1950 - sendo uma fonte
secundária para se adquirir recursos protéicos e, nesse aspecto, para a Terra Indígena de
Queimadas, certamente a proximidade com a cidade de Ortigueira contribuiu
significantemente para isso.
“Não, uma vez a gente mata, né? Mas quando dá vontade de comer
carne eu vou no mercado ali. Aqui tem carne lá em casa. No paiol tem.”
Índio de Queimadas quando inquirido sobre a caça.

Considera-se aqui um problema conservacionista e antropológico de grande
magnitude quando a caça passa a servir como meio de subsistência não só por
intermédio de seu uso como alimento, mas também pela comercialização com os
“brancos”, embora não permitam a entrada de não índios para caçar dentro do limites de
suas reservas.
Diz-se conservacionista por envolver espécies (especialmente de mamíferos) que
se encontram ameaçadas, cujas populações são relictuais e, nessa ocasião, mantidas
devido a presença de matas conservadas pelos próprios índios e, diz-se antropológico,
por haver uma grande possibilidade de que o estoque populacional dos animais caçados
não seja suficiente para manter o contingente indígena em uma escala cronológica maior.
Assim, pode-se afirmar que há dois grandes interesses quando considerado o fator “caça”
em Queimadas e Mococa, sendo que ambos convergem para um mesmo propósito, ou
seja, a conservação da biota.
Assim, tal aspecto deve ser considerado com grande cautela tanto pelos órgãos
que cuidam dos interesses indígenas (FUNAI) como da conservação de nossos recursos
naturais (IBAMA e IAP). Não há que se considerar, sem que se desenvolvam estudos
pormenorizados, que todas inovações na cultura dos índios atuais permitam o uso
sustentável dos recursos faunísticos da área de estudo.
“La caza y la pesca han perdido su antigua importância”
Wanda Hanke (1950) sobre a caça na reserva indígena de
Apucarana

533
____________________________________________________________________________

Com base no acima relatado, analisando-se cronologicamente, um primeiro
impacto que podemos considerar é bastante antigo e consiste no aldeamento dos índios,
os quais passaram a usufruir de uma única área fonte de caça. É certo que o seminomadismo desses índios não asseguraria a manutenção da fauna, já que
concomitantemente a esse processo houve também a supressão vegetacional que abriu
espaço à agro-pecuária do norte paranaense. Porém, tal aspecto foi negligenciado ao
longo da história na administração dos recursos naturais usados pelas populações
tradicionais paranaenses.
Um exemplo atual consiste no fato de que o evento supracitado ainda é
potencializado pelas flutuações das populações dos índios nas terras indígenas. Não
havendo critérios de um uso sustentável dos recursos naturais pode ser que - seja por
questões políticas e administrativas ou de infra-estrutura - haja grande emigração de
índios em algumas áreas, influenciando de modo significativo nos impactos causados à
fauna da área receptora.
Assim, sabendo-se que já é antiga a afirmação de que se houve mudanças nos
métodos e modos de caça, declínios populacionais de algumas espécies devem ser tidos
como certos, já que as espingardas e carabinas atuais dão muito mais acurácia que os
antigos arcos e flechas, e deve ser considerado como agente que também contribuiu para
o

aumento

dos

efeitos

deletérios

das

populações

animais

e

corroboram

a

insustentabilidade dos recursos naturais.
Olmos et al. (2001) comentam que atividades conscientes por parte de “povos
tradicionais” que se traduzam em uso sustentável são praticamente inexistentes e
extinções causadas por comunidades tradicionais já puderam ser verificadas em unidades
de conservação do Estado de São Paulo (Olmos et al., 2004) e mesmo em períodos précabralinos (Dean, 2006).
Embora haja por parte da população indígena de Queimadas a consciência da
importância da área florestada de sua reserva - quando questionados se há interesse em
desmatar a região do “Rio Bonito” e “Gamelão”, por exemplo, prontamente dão a resposta
negativa - tal medida parece ser insuficiente para a manutenção de muitas espécies de
mamíferos de grande e médio porte, frente a forte pressão de caça exercida sobre
algumas espécies.
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Essa viabilidade (uso sustentável) contestada por Olmos et al. (2001), por exemplo,
pode ser verificada para os índios paraguaios Aché; porém o estudo foi feito para a
Reserva de Mbaracayu, cuja proporção de vegetação natural conservada é suntuosa
(60.000 ha) (Hill & Padwe, 2000) comparativamente à realidade dos aldeamentos em
estudo, que somam 3.077,76 ha para a Terra Indígena de Queimadas e 848,76 ha para a
de Mococa (considerando-se aqui inclusive áreas desprovidas de vegetação). Consta-se,
ainda, que a população Aché é de 700 indivíduos (valor não muito distante do contingente
humano de Queimadas, por exemplo), os quais se empenham na captura de animais em
uma área aproximada de 450 km2 (Hill & Padwe, 2000). Um fato relevante é que dentre as
espécies mais caçadas pelos Aché figura o macaco-prego (segunda na ordem de
preferência) (Hill & Padwe, 2000), espécie não verificada para a área de estudo e cuja
hipótese de extinção local já fora comentada anteriormente.
O rol das espécies de maior interesse cinegético e em ordem de preferência pelos
caingangues de Queimadas está listado na Tabela LX. Demais animais consumidos pelos
índios atuais, confrontados com o observado por Baldus (1947) encontram-se listados na
Tabela LXI.
Tabela LX - Espécies de vertebrados terrestres mais procuradas pelos caingangues de Queimadas
em ordem de preferência.
Nome popular

Nome científico

Considerações gerais

Mamíferos
Tatu

Euphractus sexcinctus

- Caçam irrestritamente, sendo evitados por alguns a espécie

Cabassous tatouay

Euphractus sexcinctus, por alimentar-se de “defuntos”.

Dasypus spp.
Paca

Cuniculus paca

- Maioria dos entrevistados asseguram que tal espécie está se
tornando rara.

Veado

Mazama spp.

Coati e Cateto

Nasua nasua e Pecari tajacu

- O coati é muito caçado devido a facilidade do encontro.
- Embora seja bastante requisitado, os relatos informam que essa
espécie tem sido vista com menor assiduidade.

Cotia

Dasyprocta azarae

Gambá

Didelphis spp.

Aves
Jacu (Figura 2)

Penelope spp.

- Ave mais requisitada para a caça. De um modo geral a caça de aves
está relacionada à massa corpórea, considerando-se infrutífera a busca
exclusiva dessas, sendo o abate, assim, ocasional.

Nhambu

Crypturellus spp.
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Nome popular

Nome científico

Pomba-do-ar

Patagioenas picazuro

Pomba

Columbidae

Juriti

Leptotila spp.

Saracura

Aramides saracura

Uru

Odontophorus capueira

Codorna

Nothura maculosa

Gralha-picaça

Cyanocorax chrysops

Pomba-rola

Columbina talpacoti

Perdiz

Rhynchotus rufescens

Considerações gerais

Répteis
Teiú

Tupinambis merianae

Cágado

Hydromedusa tectifera e/ou

- Baldus (1947) observou em entrevista que àquela época apenas os

Phrynops geoffroanus

Guaranis comiam. Atualmente muitos Kaingangs dizem alimentar-se de
cágados.

Anfíbios
Rã

- Caçam preferencialmente na represa da TI de Queimadas.

Lithobates catesbeianus

Peixes
Lambari

Astyanax

sp.

Bryconamericus sp.
Bagre

Rhamdia quelen

Cascudo

Hypostomus commersoni

Tilápia

Tilapia rendalli

Traíra

Hoplias malabaricus

Cará

Geophagus brasiliensis

e/ou

- A pesca atual é voltada ao lazer. Somente constatou-se a presença
do pari para a aldeia de Mococa.

Carpa
Pacu
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Figura 169 - Índia da TI de Queimadas limpando um jacu (Penelope superciliaris) recém abatido.

Potenciais extinções e/ou reduções drásticas nas populações faunísticas para a
área de estudo.
Por intermédio das entrevistas sugere-se que dois grandes mamíferos tenham se
extinguido ou tiveram suas população muito reduzida na área de estudo, a anta (Tapirus
terrestres) e o queixada (Tayassu pecari) (vide Rocha-Mendes & Bianconi, presente
estudo), já que índios mais velhos afirmaram que essas já foram ali presentes.
Dentre os mamíferos de médio porte dois primatas são citados por Rocha-Mendes
& Bianconi (presente estudo), sendo que por esses autores apenas é sugerida a extinção
local do bugio (Alouatta guariba). Porém, há de se considerar e melhor investigar,
conforme anteriormente citado, a potencial extinção do macaco-prego (Cebus nigritus),
considerados como “raro” pelos autores supra-citados.
Dentre as aves, três foram citadas em entrevista como extintas para a região,
jacutinga (Pipile jacutinga), papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) e o tucano-debico-verde (Ramphastos dicolorus). Dentre as espécies citadas, duas efetivamente não
foram observadas durante o inventário ornitológico, sendo que o tucano-de-bico-verde foi
constatado em pelo menos três ocasiões. Os demais grandes grupos faunísticos
considerados nesse estudo não foram citados em nenhuma entrevista.
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Tabela LXI - Espécies de vertebrados terrestres consumidos pelos Kaingang. Legenda: S= Sim;
N= Não; símbolo ( - ) = não houve relato.
TÁXON

NOME
KAINGANG*

NOME POPULAR

COMESTIBILIDADE
BALDUS
(1947)

ORDEM DIDELPHIMORPHIA
Família Dasypodidae
Euphractus sexcinctus

Cabassous tatouay
Dasypus septemcinctus
Dasypus novemcinctus
Dasypus hybridus
ORDEM PILOSA
Família Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla

Tatu-peba, tatu-peludo
Tatu-do-rabo-mole
Tatu-mulinha
Tatu-galinha, Tatu-etê
Tatu-mulinha

Hidn

S

OBSERVAÇÕES

ATUAL

S

Alguns não comem
devido seus hábitos
necrófagos.

S
S
S
S

Foãfón

S

Tamanduá-mirim

Kakrekídn

N

S

Apenas um relatou
comer.

ORDEM PRIMATES
Família Atelidae
Alouatta guariba
Família Cebidae
Cebus nigritus

Bugio

Gogn

Alguns

(-)

Extinta nas aldeias

Macaco-prego

Kaiére

S

(-)

Não há registros
para as aldeias.
Acredita-se
que
tenha se extinguido
nessas.

ORDEM LAGOMORPHA
Família Leporidae
Sylvilagus brasiliensis

Tapeti

Ditjíu

S

S

Lepus europaeus

Lebre

(-)

S

Antigamente
somente
velhos
comiam. Não é
mais
verificada
essa restrição.
Espécie exótica à
fauna autóctone.

ORDEM CARNIVORA
Família Felidae
Leopardus pardalis

Jaguatirica

(-)

(-)

Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Puma concolor
Puma yagouaroundi

Gato-do-mato
Gato-maracajá
Suçuarana
Gato-mourisco

Netéin
Netéin
Mi-kuixò’

N
N
Alguns
(-)

S
S
S
(-)

Panthera onca
Família Canidae
Cerdocyon thous
Família Mustelidae
Lontra longicaudis
Eira barbara
Galictis cuja
Família Procyonidae
Nasua nasua
Procyon cancrivorus
ORDEM PERISSODACTYLA
Família Tapiridae
Tapirus terrestris
ORDEM ARTIODACTYLA
Família Tayassuidae
Pecari tajacu
Tayassu pecari

Onça-pintada

Mi

Alguns

(-)

Cachorro-do-mato

Hodnhódn

N

S

Lontra
Irara
Furão

Fogfégn
Kã-re’

N
S
(-)

S
S
N

Quati
Mão-pelada

Xe
Ninákatoro

S
N

S
S

Anta

Eujóro ou eiióro

S

S

Cateto
Queixada

Okxá
Kryggn-niampékuprí

S
S

S
(-)

Possivelmente
coma-se, já que
tratam os gatos
pequenos de modo
genérico.

Possivelmente
coma-se, já que
tratam os gatos
pequenos de modo
genérico.

Extinto nas aldeias
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TÁXON

NOME POPULAR

Família Cervidae
Mazana americana
Mazama gouazoupira
Mazama nana

Veado
Veado
Veado

Ozotoceros bezoarticus

Veado-campeiro

ORDEM RODENTIA
Família Sciuridae
Sciurus aestuans
Família Caviidae
Cavia aperea
Família Hydrochaeridae
Hydrochoerus hydrochaeris
Família Cuniculidae
Cuniculus paca

Serelepe

NOME
KAINGANG*
Kambé-mbögn
Kambé-xí

Iotytí

Preá

COMESTIBILIDADE
S
S
(-)

S
S
S

(-)

S

S

S

(-)

S

Capivara

Ktygndy’gn

S

S

Paca

Kokamé

S

S

Cutia

Kyxógn

S

S

Ouriço

Foiidn

S

S

Ratão-do-banhado

Penkupé

S

S

ORDEM TINAMIFORMES
Família Tinamidae
Tinamus solitarius
Crypturellus obsoletus
Crypturellus parvirostris
Crypturellus tataupa
Rhynchotus rufescens

macuco
Inhambu-guaçu
Inhambu-chororó
Inhambu-chintã
Perdiz

Vo
Nde
Nde
Nde
Koadyvikó

S
S
S
S
S

(-)
S
S
S
S

ORDEM ANSERIFORMES
Família Anatidae
Cairina moschata

pato-do-mato

Pegnbegn

S

(-)

ORDEM GALLIFORMES
Família Cracidae
Penelope superciliaris
Penelope obscura
Aburria jacutinga

Jacupemba
Jacuaçu
Jacutinga

Koy’
Koy’
Pedn

S
S
S

S
S
(-)

Família Odontophoridae
Odontophorus capueira

uru

Pytpy’re

S

S

ORDEM GRUIFORMES
Família Rallidae
Aramides saracura

saracura

S

S

ORDEM PSITTACIFORMES
Família Psittacidae
Pyrrhura frontalis
Pionus maximiliani

Tiriba-de-testa-vermelha
Baitaca

S
S

(-)
(-)

S

(-)

Família Dasyproctidae
Dasyprocta azarae
Família Erethizontidae
Sphiggurus villosus
Familia Myocastoridae
Myocastor coypus

OBSERVAÇÕES

Possivelmente
coma-se
Possivelmente
coma-se

Antigamente
apenas os pénie
podiam comer. Não
se verifica mais
essa restrição.

AVES

ORDEM TROCHILIFORMES
Família Trochilidae

Kaióin
Kuiã’

Extinta nas aldeias

Beija-flores
em
geral
(Baldus,
1947).
Possivelmente não
alimentem-se mais
de Trochilidae, haja
vista direcionarem
seus esforços para
animais de maior
porte.
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TÁXON

NOME POPULAR

NOME
KAINGANG*

COMESTIBILIDADE

ORDEM PICIFORMES
Família Ramphastidae
Pteroglossus bailloni

araçari-banana

Torídn

S

(-)

Família Picidae
Dryocopus lineatus
Melanerpes flavifrons

pica-pau-de-banda-branca
benedito-de-testa-amarela

Xakringó
Mbru

S
S

(-)
(-)

ORDEM PASSERIFORMES
Família Tyrannidae
Serpophaga subcristata

alegrinho

Mbryiá

S

(-)

Família Pipridae
Chiroxiphia caudata

tangará-dançarino

Penkoé

S

(-)

Família Corvidae
Cyanocorax chrysops

Gralha-picaça

Xanxó

S

(-)

Família Turdidae
Platycichla flavipes
Turdus amaurochalinus

sabiá-una
sabiá-poca

Godnuá-xö
Godnuá-kuprí

S
S

(-)
(-)

Família Emberizidae
Zonotrichia capensis

tico-tico

Ngraty’

S

(-)

RÉPTEIS
ORDEM TESTUDINES
Família Chelidae
Hydromedusa tectifera
Phrynops geoffroanus

Cágado-pescoço-de-cobra
Cágado-pescoçudo

N
N

S
S

ORDEM SQUAMATA
Família Teiidae
Tupinambis merianae

teiú

S

S

Nangré

OBSERVAÇÕES

Antigos
(anteriormente
à
pesquisa
de
Baldus)
não
comiam.

* Os nomes em Kaingang seguem Baldus (1947).

A percepção dos índios sobre a causa da extinção dessas espécies são atribuídas
ao desmatamento, em conseqüência de queimadas e à caça excessiva, nessa ordem.
“Aconteceu porque o povo, eles foi empurrando os bicho, né? Com
a abertura de mato, eles foram empurrando e eles foram indo,
trocando de fazenda em fazenda, ainda mais o queixada, cateto,
anta.”
Sobre o desaparecimento ou raridade de algumas espécies
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4.7.3.1.5

Animais da fauna autóctone em cativeiro

A manutenção de animais em cativeiro tanto para a estimação como para o
comércio foi observada por Loureiro Fernandes (1941) quando da sua estada na tribo de
Palmas; dentre os animais por ele citado estão os papagaios (possivelmente o papagaiode-peito-roxo Amazona vinacea), macacos (Cebus nigritus), bugio (Allouata fusca), tirivas
(pode referir-se tanto a Brotogeris tirica como Pyrrhura frontalis), coatis (Nasua nasua),
gavião-branco (pode referir-se ao gavião-pato Spizaetus melanoleucus), baitacas (Pionus
maximiliani) e maracanãs (provavelmente Aratinga leucophthalma).
Constatou-se que alguns índios atuais ainda mantêm o interesse na criação de
representantes da fauna autóctone, sobretudo aves, porém esse não é generalizado, e
quando observado restringiam-se a uma ou outra residência. Dentre todos entrevistados,
poucos demonstraram interesse na manutenção de aves em cativeiro, e as poucas
espécies citadas estão listadas na Tabela LXII.
Tabela LXII - Aves de interesse para a manutenção em cativeiro citadas em entrevistas.

Nome vulgar

Nome científico

Citações

Azulão

Cianocompsa brissonii

3

Pintassilgo

Carduelis magellanica

2

Baitaca

Pionus maximilliani

1

Canário-da-terra

Sicalis flaveola

1

Trinca-ferro

Saltator similis

1

Pássaro-preto

Gnorimopsar chopi

1

Sabiá-peito-roxo

Turdus rufiventris

1

Curió

Oryzoborus angolensis

1

Coleirinho

Sporophila

1

caerulescens

Nota-se que o interesse atual por animais cativos está estreitamente ligado à
cultura de manutenção de aves canoras e não mais psitácidas, como Loureiro Fernandes
observou em Palmas (PR), citando, dentre as aves, apenas uma não pertencente a essa
família.
A comercialização de aves pode ser verificada com base em relatos de aquisição e
venda de animais vivos, tanto nos limites dos aldeamentos como fora desse. Demais
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representantes da fauna (coatis, macacos e raptórios, por exemplo) já não fazem parte do
rol de animais alvo dessa prática.

4.7.3.2 A concepção do “civilizado” sobre os índios e sua inferência na
conservação
O antropólogo Julio Cezar Melatti, em sua obra “Índios do Brasil” (Melatti, 1970),
trata da concepção do civilizado sobre os indígenas brasileiros. Nessa abordagem
distinguem-se dois grandes grupos, o julgo feito pelos sertanejos próximos a aldeamentos
indígenas e o por civilizados distantes.
O julgo dos índios pelos sertanejos vizinhos à área de estudo segue aquilo
apontado por Melatti (1970), ou seja, que os aborígines brasileiros são preguiçosos e
cruéis. Tais características sempre são atribuídas comparando-se culturas diferentes e,
nesse caso, o uso das terras pelos índios é considerada errônea sob o ponto de vista
produtivo e arraigado na cultura agropecuária “branca” local (plantio de soja e árvores e
criação de gado).
Tal fato fora muito evidente em um dos poucos contatos que tivemos com
fazendeiros no entorno da reserva indígena de Queimadas. Um deles acha um
“desperdício” (referindo-se ao uso da terra) a regeneração vegetacional (abandono
segundo ele) de uma área próxima à via férrea que corta as terras indígenas. O mesmo
considerou, ainda, um grande avanço a prática do plantio de soja realizado pelos índios
de Queimadas. Corrobora-se, assim, o que Melatti (1970) cita sobre a visão dos
sertanejos quanto à cultura indígena: a terra dos índios seria muito mais produtiva se
estivesse nas mãos dos “brancos”, logo os índios são preguiçosos.
Já para a visão do homem “civilizado” sobre as comunidades indígenas Melatti
utilizou-se da classificação feita por Cardoso-de-Oliveira (1965), ou seja, o ponto de vista
romântico, a mentalidade estatística, a mentalidade burocrática e a mentalidade
empresarial.
O recente plantio de soja pelos índios da reserva de Queimadas, conforme já
explanado, exemplifica muito bem a mentalidade empresarial proposta por Cardoso-deOliveira (1965) e comentanda por Melatti (1970), a qual transcrevemos parcialmente a
seguir:
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“Os responsáveis pela direção da instituição encarregada de
dar assistência aos índios têm ultimamente se caracterizado
por apresentarem uma mentalidade empresarial diante do
problema indígena. Querem fazer os índios trabalhar, não
segundo seus costumes e tradições, mas impor-lhes o sistema
de trabalho dos civilizados e de finalidade comercial. Com isso
desejam fazer com que o próprio órgão protecionista seja
mantido pelo produto do trabalho indígena.”
Melatti (1970)

De fato, a antropóloga Cecília Helm (nesse estudo) relata que os recursos
financeiros obtidos pela venda da produção de soja se prestam para a manutenção da
aldeia, tendo para o desenvolvimento dessa prática o apoio técnico da FUNAI e da ONG
Cristianismo Decidido.
Já a visão romântica talvez seja aquela mais difundida na maioria da população
mundial, ou seja, do índio como um ser naturalmente bom e protetor da natureza. Tal
visão culmina nas idéias do filósofo suíço Jean Jacque Rousseau, cuja máxima é “o
homem nasce bom e a sociedade o corrompe”. Olmos et al. (2001) utilizam-se, por
exemplo, da retórica do “Chefe Seatle” para expor essa visão, a qual, não obstante tenha
sido escrita por Ted Perry, ganhou vida própria no imaginário popular, mesmo após ter
sido alertado pelo autor de que não passava de ficção. Adicionalmente, vários poetas
brasileiros (e.g. José de Alencar e Gonçalves Dias) atribuem essa visão aos nossos
aborígines (Melatti, 1971).
Deveras, a visão romântica sobre o aborígine brasileiro é bastante difundida no
meio urbano e mesmo na academia.
Essa visão deve ser tida com bastante cautela; conforme anteriormente relatado,
as mudanças culturais de nossos índios (e.g. uso de armas mais efetivas, o comércio dos
animais como meio de subsistência) aliadas aos problemas de conservação (raridade de
algumas espécies em âmbito estadual, nacional e mesmo internacional) e antropológicos
(por exemplo, tamanho das reservas) indicam que em breve poderá haver um colapso
ambiental e, em cadeia, a destituição do laço entre as comunidades tradicionais e seus
modos de vida que envolvam o uso de recursos naturais, sobretudo elementos da fauna
autóctone. É certo que os índios são conhecedores de vários aspectos relevantes e
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interessantes sobre a biota que os cerca, e nesse sentido a visão romântica aplica-se
perfeitamente, porém, também é óbvio que utilizam seus recursos de modo empírico.
Verifica-se que essa relação estreita entre o índio e a fauna já está tendendo a
ocorrer. Baldus (1947), por exemplo, observou que erros de identificação cometidos pelos
índios ao usar o livro “Da vida de nossos animais”, de autoria do ilustre zoólogo Adolph
Von Ihering (1934), eram pouquíssimos. Essa realidade já não é percebida atualmente,
onde várias identificações questionáveis puderam ser constatadas, inclusive utilizando-se
parte de animais (presentes nas residências); tal aspecto evidencia-se, sobretudo, para os
índios mais jovens.
Por sua vez, a visão estatística considera a representatividade numérica dos índios
em relação à população. Tal visão de certa forma tem sido discutida de forma exaustiva,
como por exemplo, no recentemente criado sistema de cotas para as universidades, onde
minorias étnicas e/ou destituídas de condições financeiras são asseguradas com
benefícios quanto à inclusão ao ensino superior (inclusive índios). Porém, deve-se
considerar aqui que recursos naturais, dado o status alarmante que se chegou
analisando-se sob a ótica conservacionista, já passa a ser problema de ordem maior, que
extrapola o poder mandatário de alguns em detrimento dos interesses comuns a todos.
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4.8

ANÁLISE ECOLÓGICA DA PAISAGEM

4.8.1 Introdução
Este item faz parte do processo de licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica
de Mauá, no rio Tibagi, em conformidade com a Resolução 001/86 - CONAMA.
Particularmente, o presente estudo abordará os estudos sócio-ambientais nas terras
Indígenas Mococa e Queimadas, localizadas no município de Ortigueira, Estado do
Paraná.
O tema do presente trabalho foi proposto pela CGPIMA/FUNAI, visando levantar e
avaliar os possíveis impactos nas terras indígenas, no âmbito do processo de
licenciamento ambiental e licença prévia da UHE – Mauá. Desta forma, foi uma das
exigências, um estudo ambiental complementar para as duas terras indígenas próximas
ao empreendimento. Sendo assim, a FUNAI elaborou um termo de referência, contendo
as áreas temáticas que deveriam estar envolvidas em tais análises complementares e
também, os itens que deveriam estar contemplados pelos mesmos. Neste contexto, uma
das áreas temáticas sugeridas pela FUNAI foi a Ecologia da Paisagem que deveria
realizar alguns estudos em relação aos duas áreas indígenas sendo os principais
objetivos:
9 Realizar levantamento, compilação, análise e adequação de dados secundários
pré-existentes relativos às áreas deste estudo, no que diz respeito ao histórico de
uso e ocupação do solo e modificação da paisagem;
9 Analisar e detalhar os padrões de uso do solo da área em questão sobre
imagens de satélite atuais, com estreita colaboração dos consultores de vegetação e
geoprocessamento;
9 Apontar, em estreita colaboração com

os consultores de vegetação e

geoprocessamento, os remanescentes de vegetação que potencialmente
possuam maior viabilidade ecológica e resiliência, considerando tamanho, forma,
área núcleo, localização e estrutura desses fragmentos;
9 Executar atividades de campo apoiado nos produtos gerados pela área temática
de vegetação visando coletar maiores informações para a análise ecológica da
paisagem;
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9 Elaborar um relatório técnico final contendo as descrições das atividades
desenvolvidas e resultados alcançados, além das dificuldades encontradas e
recomendações gerais;
9 Apresentar em plenária, sob forma visual projetada, os resultados dessa área
temática.
Assim, este estudo deverá subsidiar a decisão da FUNAI em relação ao posicionamento
para a emissão da licença de instalação do empreendimento bem como, possíveis ações
de mitigação, compensação e indenização para as referidas comunidades indígenas.

4.8.2 Descrição das Terras Indigenas Avaliadas e Região de Inserção
4.8.2.1 Localização Física
O município de Ortigueira encontra-se localizado entre as seguintes coordenadas
24º 12 ' 29 '' S e 50º 56 ' 57 '' W. A área total de abrangência do município é de 2.446 km2,
conforme apresentado na Figura 170.
Esse município está localizado no Segundo Planalto Paranaense, inserido na
micro-região de Ponta Grossa a uma altitude de 760 m acima do nível do mar. Faz divisa
com 10 outros municípios, sendo: ao Norte com Tamarana, São Jerônimo da Serra e
Sapopema; ao Sul com Reserva, Imbaú e Telêmaco Borba; ao Leste com Curiúva e no
Oeste com Faxinal, Rosário do Ivaí e Mauá da Serra.
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Figura 170 - Localização do município de Ortigueira e das terras indígenas.

O município está situado no centro do Paraná e a cidade liga o sul ao norte do
Estado do Paraná. Está a 247 km da capital Curitiba, 135 km de Londrina e 135 km de
Ponta Grossa. É composto por 68 comunidades e cinco distritos, são eles: Lajeado
Bonito, Natingui, Monjolinho, Barreiro e Bairro dos França (Prefeitura Municipal de
Ortigueira, 2007).

4.8.2.2 Histórico de Ocupação da Região
Conforme disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Ortigueira (2007), este
município foi colonizado por imigrantes vindos de várias regiões do Paraná, São Paulo,
Rio de Janeiro e Bahia que percorreram longas distâncias em busca de terras férteis para
o plantio de grãos até chegarem a um destino, chamado por eles de Monjolinho (a região
pertencia ao município de Tibagi). Deste ponto seguiram em frente, atingindo as margens
de um rio ao qual deram o nome de Formigas. Entre Monjolinho e o rio Formigas existia
um grande e espesso taquaral que dificultava a travessia. A área tinha cerca de 300
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alqueires e, para melhorar o caminho, a solução foi queimar toda a extensão necessária
para percorrer o trecho.
Foi assim então que o local passou a ser chamado de povoado de Queimadas e,
com a ascendência da região, foi elevado a Distrito em 09 de abril de 1921. Alguns dos
colonizadores foram Adolpho Alves de Souza, Domiciano Cordeiro dos Santos e Marcílio
Rodrigues de Almeida que, no início do século XX, lançaram as bases da povoação da
localidade onde no futuro seria chamada de Ortigueira. Com o crescimento do Distrito de
Queimadas, devido a grande fertilidade do solo e a suinocultura, o território se
desmembrou, parte do município de Tibagi e parte do município de Reserva, tornando-se,
em 14 de novembro de 1951, município de Ortigueira. A mudança de nome foi necessária
por já existir outro município no estado da Bahia com nome de Queimadas (Prefeitura
Municipal de Ortigueira, 2007).

4.8.2.3 Caracterização Climática
O clima predominante na região alvo deste trabalho é o subtropical úmido,
mesotérmico, de verões frescos e ocorrências de geadas. Tem tendência a concentrar
chuvas nos meses de verão, com uma média mensal de 110 a 120 mm (Prefeitura
Municipal de Ortigueira, 2007). Abaixo na Figura 171 está apresentada a distribuição
climática do Estado do Paraná.
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Figura 171 - Mapa climático do Estado do Paraná.

4.8.2.4 Hidrografia Regional
Segundo SEMA (2007), a hidrografia do Estado pode ser dividida em duas
principais bacias: a de captação do rio Paraná e a de drenagem do Atlântico. Com
enorme potencial para exploração energética, a bacia do Paraná tem como rios principais
o Paranapanema, o Tibagi, o Ivaí, Piquiri e Iguaçu. A bacia do Atlântico é composta pelos
sistemas hidrográficos do rio Ribeira, da baía das Laranjeiras, da baía de Antonina, do rio
Nhundiaquara, da baía de Paranaguá e da baía de Guaratuba. As áreas indígenas estão
localizadas em duas bacias hidrográfica sendo elas: a bacia do Tibagi e a do Ivaí
conforme Figura 172. A terra de Mococa esta localizada na bacia do Ivaí enquanto que a
terra de Queimadas encontra-se localizada parte na bacia do Tibagi e parte na bacia do
Ivaí.
Conforme IAP (2007), os territórios da bacia do Rio Tibagi foram ocupados desde
tempos remotos por populações indígenas em especial, as comunidades indígenas:
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Guarani e Kaingang, que formaram um povo numeroso. Estes povos foram responsáveis
pelo nome do Rio Tibagi, que significa “Rio do Pouso”.
A bacia do Rio Tibagi está compreendida nos domínios de formações campestres
(Campos Gerais) e formações florestais (Ombrófila Mista e Estacional Semidecidual), que
juntas totalizam cerca de 600 espécies vegetais. Apenas nesta bacia são encontradas
114 espécies de peixes nativos, 476 espécies de aves, 48 espécies de répteis e inúmeros
macro-invertebrados (IAP, 2007). O grupo dos mamíferos por sua vez, apresenta um total
de 57 espécies, sendo que 21 encontram-se sob algum grau de ameaça principalmente
pelo excesso de exploração e destruição de hábitats (IAP, 2007).
A bacia hidrográfica do rio Ivaí possui uma área de 35.845 km2, sendo que o
percurso total desse rio é de 685 km. Ele é formado pela junção do rio dos Patos, que
nasce na serra da Boa Esperança, com o rio São João que tem início no 3º Planalto, e
somente após a junção é que se observa nos mapas a denominação de rio Ivaí.

Figura 172 - Mapa da hidrografia e das bacias hidrográficas do estado do Paraná em destaque as
áreas indígenas.
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4.8.2.5 Vegetação Regional
Segundo citado pelo IAP (2007), o município em questão possui dois tipos de
floresta: a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Estacional Semidecidual. Atualmente
apenas 13,28% do município possuem cobertura florestal e sabe-se também que existe
11.319,75 ha de plantios florestais. Pode-se observar pelo mapa fitogeográfico do IBGE
que tanto a terra de Queimadas quanto a terra de Mococa se localizam em áreas de
Floresta Ombrófila Mista, porém em estudos mais detalhados por parte da equipe de
campo, observou-se que a terra de Mococa está situada em uma zona de transição entre
a Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Semidecidual (sendo essa a que
predomina na terra).
Abaixo, na Figura 173, está representado o mapa fitogeográfico da região de
localização do município de Ortigueira e também das duas terras indígenas.

Figura 173 - Mapa Fitogeográfico do Estado do Paraná e localização das áreas indígenas.
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4.8.2.6 Unidades de Conservação
No município de Ortigueira encontra-se apenas uma unidade de conservação que é a
RPPN Estância do Monge que possui uma área total de 12,9 hectares.

4.8.3 Metodologia de Avaliação da Ecologia da Paisagem
A metodologia adotada para a realização do presente estudo consistiu em algumas
etapas sendo: a) reunião, compilação e análise de materiais colaterais sobre a área
indígena; b) avaliação dos padrões de uso e ocupação do solo da área indígena com
base em imagens de satélite; c) avaliação de áreas de fragilidade ambiental (potencial e
emergente); d) avaliações da área indígena em campo; e) avaliação da situação das
áreas de preservação permanente da terra indígena; f) Avaliação dos fragmentos
florestais presentes na terra indigena; g) avaliação dos possíveis impactos do
empreendimento sob a terra indígena e confecção do relatório final. A metodologia
empregada para cada uma das etapas mencionadas acima está descrita a seguir.

4.8.3.1 Reunião, compilação e análise dos materiais colaterais.
Esta etapa consistiu na pesquisa bibliográfica de literatura especifica sobre os
assuntos avaliados, bem como, a realização de uma ampla pesquisa na internet sobre
assuntos relacionados ao tema. Pôde-se perceber que essa região, apesar de bastante
citada, ainda é pouco explorada em artigos e publicações sob o ponto de vista de meio
ambiente. Foram consultados mapas publicados por diferentes fontes de informação
oficiais.
Buscaram-se também trabalhos que caracterizassem a região de inserção sob os
aspectos de uso e ocupação do solo.

4.8.3.2 Avaliação dos padrões de uso e ocupação do solo da área indígena
com base em imagens de satélite.
Para a avaliação do uso do solo e seus padrões regionais lançou-se mão de
imagens de satélite disponibilizadas pelo LACTEC, para essa finalidade. De posse das
imagens de satélite e, das informações geradas pela equipe temática de vegetação e das
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anotações de campo, traçou-se um mapa de uso do solo visando apoiar as análises
subseqüentes.

4.8.3.3 Avaliação de áreas de fragilidade ambiental (potencial e emergente).
A avaliação de fragilidade ambiental de uma área engloba a valoração de alguns dos
atributos e características apresentados pelo ecossistema. Quando se executa essas
análises de fragilidade deve-se procurar evitar o aspecto de subjetividade. Para tanto, é
necessário que se utilize uma metodologia padronizada, testada e validada, aplicada às
condições ambientais locais e as informações observadas em campo.
Dessa forma, esse trabalho utilizou a metodologia de análise de fragilidades
ambientais proposta por ROSS (1994) que considera basicamente dois tipos de
fragilidades sendo: fragilidade potencial e fragilidade emergente. A primeira diz respeito à
avaliação de áreas com base nas características de declividade e tipo de solos que
ocorrem nas áreas. A segunda diz respeito à avaliação que além de englobar as
características de declividade e tipos de solos, engloba também, o uso atual do solo da
área alvo da avaliação.
As classes de solos foram disponibilizadas pela equipe temática de solos. Para a
avaliação das declividades da área indígena utilizaram-se como base as cartas do IBGE
com curvas de níveis com eqüidistâncias de 20 em 20 metros. Desta forma, o primeiro
passo foi a construção dos modelos digitais do terreno (MDT) onde a superfície do terreno
foi moldada. Em seguida, foi realizado o processo de avaliação das inclinações a partir
dos MDTs. Assim, foram geradas as declividades conforme as classes: 0├ 10º, 10 ├ 20º,
20 ├ 30º, 30├ 45º e ≥ 45º.
Abaixo na Tabela LXIII estão apresentadas as classes apontadas para cada tipo de
solo presente na região alvo da avaliação.
Tabela LXIII – Classes de fragilidade em função do tipo de solo presente nas áreas de avaliação.
Classe de fragilidade

Tipos de solo

1 - Baixa

NEOSSOLO Flúvico

3 - Média

CAMBISSOLO, NITOSSOLO vermelho

5 - Forte

NEOSSOLO Litólico, ARGISSOLO
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Ainda, na Tabela LXIV estão apresentadas as pontuações referentes às declividades
presentes na área e na Tabela LXV estão apresentadas às pontuações referentes aos usos
do solo para a área alvo do trabalho.
Tabela LXIV - Classes de fragilidade em função da declividade.
Classe de fragilidade

Declividades

0 – 9,99 º

1 - Muito baixa
2 - Baixa

10 – 19,99 º

3 - Média

20 – 29,99 º

4 - Forte

30 – 45 º

5 - Muito forte

> 45 º

Tabela LXV – Classes de fragilidade em função do uso do solo.
Classe de fragilidade

1 - Muito baixa

Uso do Solo

Florestas/Matas

naturais,

florestas

cultivadas

com

biodiversidade.
Formações arbustivas naturais com estrato herbáceo denso,

2 - Baixa

formações arbustivas densas, floresta secundária, cerrado
denso, capoeira densa, plantio de pinus denso, pastagem
cultivada com baixo pisoteio de gado, cultivo de ciclo longo.
Cultivo de ciclo longo em curvas de nível/terraceamento,

3 - Média

pastagens com baixo pisoteio, plantio de eucaliptos com subbosque de nativas.

4 - Forte

Cultura de ciclo longo com baixa densidade, culturas de ciclo
curto com cultivo em curvas de nível /terraceamento.
Áreas desmatadas e queimadas recentemente, solo exposto

5 - Muito Forte

por arado/gradeação, solo exposto, terraplenagens, culturas de
ciclo curto sem práticas conservacionistas.

Abaixo estão apresentadas as fórmulas aplicadas para o computo das fragilidades
potenciais e emergentes:
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F Potencial =

F_Decliv + F_TipSolo
2

F Emergente =

F_Decliv + F_TipSolo + F_UsoSolo
3

Onde:
F_Decliv = Valor da fragilidade em função da declividade;
F_TipSolo = Valor da fragilidade em função do tipo de solo;
F_UsoSolo = Valor da fragilidade em função do uso do solo.
Assim, foram calculadas as fragilidades para a área em questão apresentando
como resultado os valores das médias obtidas pelas fórmulas acima descritas. Os
resultados variaram entre 1 e 5 sendo que o primeiro corresponde as áreas menos frágeis
e o segundo as áreas mais frágeis sob o ponto de vista ambiental.

4.8.3.4 Avaliação da área indígena em campo.
Foi realizada uma visita em campo visando avaliar as condições das áreas
indígenas. Nessa visita foram observados diversos pontos amostrais onde foram
realizadas avaliações sobre as condições dos locais visitados. Foram também retratadas
as condições através de fotografias da paisagem e cada pontos teve sua coordenada
geográficas medida e anotada em ficha de campo especifica para uma posterior
espacialização. Nessa saída de campo fez-se uma avaliação em relação aos diferentes
usos do solo e também em relação às condições paisagísticas da terra indígena e da
região de inserção.

4.8.3.5 Avaliação da situação das áreas de preservação permanente da terra
indígena.
Para a realização da condição ambiental das áreas de preservação permanentes
da terra indígena utilizou-se a base cartográfica fornecida pelo LACTEC. A partir da
hidrografia foram desenvolvidos buffers com 30 metros (faixa ciliar), também para as
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nascentes foram desenvolvidos buffers com 50 metros e a partir desses temas, realizouse uma avaliação confrontando o mapa de uso do solo visando checar os usos dentro das
áreas de preservação permanentes.

4.8.3.6 Avaliação dos fragmentos florestais existentes na terra indígena.
A avaliação de fragmentos florestais é bastante utilizada para avaliação da
qualidade dos fragmentos em relação as suas funções ecológicas. Geralmente o estudo
desses padrões detecta a influência antrópica sobre os mesmos. É consenso que as
classes de fragmentos naturais, ou seja, aqueles que surgiram de um processo natural,
sem a interferência antrópica racional ou sem manejo, apresentam valores maiores em
suas entidades individuais.
No caso de fragmentos florestais naturais, a forma, o tamanho e o perímetro do
fragmento podem acarretar conseqüências ecológicas inerentes à fauna e flora, e aos
tratamentos silviculturais (BETTINGER et al., 1996).
Sendo assim, realizou-se uma avaliação dos fragmentos utilizando os resultados
gerados pelo mapeamento da vegetação. Assim, os fragmentos florestais tiram suas
áreas e perímetros calculados e, posteriormente, realizou-se o computo do fator de
indicação da forma do mesmo, conforme apresentado pela formula abaixo.

F atorForma =

Área
Perímetro

Onde:
Área = área calculada para o fragmento florestal;
Perímetro = perímetro calculado para o fragmento florestal.
A avaliação do fator área/perímetro é um indicativo da forma do fragmento florestal.
Sendo assim, é um parâmetro útil para a análise da vulnerabilidade dos fragmentos a
perturbações, especialmente através do efeito de borda.
Sendo assim, quanto maior o fator de forma maior será o valor ambiental de um
fragmento florestal.
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4.8.3.7 Avaliação dos possíveis impactos do empreendimento sobre a terra
indígena.
A partir de todas as informações que foram coletadas e compiladas, realizou-se
uma avaliação dos possíveis impactos causados sob a terra indígena. A avaliação desses
impactos foi decorrente da experiência dos profissionais envolvidos nessa área temática.

4.8.4 Resultados para a Terra Indígena de Queimadas
4.8.4.1 Avaliação de Campo
Abaixo na Figura 174 estão apresentados os 30 pontos visitados para a área de
Queimadas. Abaixo, nas Figura 176 a Figura 181, estão apresentadas as fotos
correspondentes a alguns pontos observados para esta terra indígena.
Quando se observa a imagem de satélite dessa terra indígena (Figura 175), pode-se
perceber que no entorno dessa terra indígena existem muitas áreas de agricultura.
Percebeu-se também em algumas regiões da aldeia que existiam vestígios de queimadas
recentes uma grande quantidade de lixo espalhado pela terra. Em um ponto específico da
aldeia observou-se uma área com alto grau de erosão.
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Figura 174 – Pontos visitados em campo na terra indígena de Queimadas.

Pode-se perceber na Figura 176 e Figura 177 o predomínio de gramíneas com a
presença esparsa de espécies herbáceas e arbustivas.
A Figura 177 B retrata um pequeno plantio florestal do gênero Eucalyptus presente
dentro da terra indígena de Queimadas. A Figura 178 representam as áreas utilizadas para
a finalidade agrícola dentro da terra indígena em questão. Observa-se que a área da
Figura 178 B teve sua cultura agrícola recentemente colhida.
A Figura 179 representam as áreas de vegetação nativas situadas na parte média da
terra indígena no lado direito.
As Figura 180 a Figura 181 representam as áreas de florestas nativas presentes no
canto inferior da terra indígena. Esta região é caracterizada pela forte declividade e pelo
predomínio de vegetação densa e de grande porte.
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Figura 175 – Imagem de satélite para a terra indígena de Queimadas.

A

B

Figura 176 – A e B: Áreas de ocorrência de campo sujo com ocorrência de pequenos arbustos.
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A

B

Figura 177 – A e B: Áreas de pequenos plantios florestais do gênero Eucalyptus.

A

B

Figura 178 – A e B: Áreas de agricultura presentes dentro da mesma.

A
Figura 179 – A e B: Centro da terra indígena com vista para o lado oeste da mesma.
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B

A

B

Figura 180 – A e B: Centro da terra indígena com vista para o lado norte da mesma.

A

B

Figura 181 – A e B: Centro da terra indígena com vista para o lado norte da mesma.

4.8.4.2 Declividade
Abaixo, na Figura 182 e Tabela LXVI, são apresentados os resultados das declividades
para Queimadas sendo: 67,0% classificado como área de declividade entre 0 e 10º.
Ainda, 23,1% das áreas da terra indígena foram classificadas com declividades entre 10 e
20º, 7,1% das áreas com declividade entre 20 e 30º, 2,4% das áreas com declividades
entre 30 e 45º e 0,4% das áreas com declividades superiores a 45º (consideradas áreas
de preservação permanentes).
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Figura 182 – Declividades para a terra indígena de Queimadas.

Tabela LXVI – Declividades para a área indígena de Queimadas.

Declividades
0-9,9º
10-19,9º
20-29,9º
30-45º
>45º
Total

Área (ha)
3.299,8
1.137,3
347,2
120,0
17,8
4.922,1

%
67,0%
23,1%
7,1%
2,4%
0,4%
100,0%

4.8.4.3 Mapa de Classe de Solo
As análises que foram desenvolvidas por essa área temática foram apoiadas nos
mapas de solos gerados para as áreas indígenas pela equipe da área temática de solos.
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Abaixo, na Figura 183, são apresentados os primeiros níveis hierárquicos dos solos para a
terra indígena de Queimadas. As áreas correspondentes a essas classes estão
apresentadas na Tabela LXVII. Pode-se perceber que 55,7% das áreas da terra foram
classificadas como CAMBISSOLO, 32,3% são NITOSSOLO litólico, 5,2% são
NITOSSOLO vermelho, 2,9% são NEOSSOLO flúvico e 1,5% são Argissolo vermelho. O
restante das áreas esta sobrepostas com linha férrea.

Figura 183 – Classes de solos para a terra de Queimadas.
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Tabela LXVII – Áreas das classes de solos para Queimadas.

Classe Solos
ARGISSOLO Vermelho
CAMBISSOLO
NEOSSOLO Flúvico
NEOSSOLO Litólico
NITOSSOLO Vermelho
Outros
Total

Área (ha)
72,9
2.739,7
144,1
1.588,8
257,9
118,7
4.922,1

%
1,5%
55,7%
2,9%
32,3%
5,2%
2,4%
100,0%

4.8.4.4 Mapa de Uso do Solo
Abaixo, na Figura 184, está apresentado o uso do solo gerado pela equipe de
vegetação e foi utilizado com base para as análises dessa área temática. Observa-se que
a maior parte da terra indígena possui vegetação florestal (71,9% conforme Tabela LXVIII).
Ainda, 27,6% da área da terra é destinada a agricultura conforme se observa abaixo.
Tabela LXVIII – Áreas dos usos do solo para a terra indígena de Queimadas.

Usos do Solo
Agricultura
Floresta em Estágio Avançado
Floresta em Estágio Médio
Floresta em Estágio Inicial
Solo Exposto
Área da Aldeia
Total

Área (ha)
1.359,8
290,3
2.652,3
597,3
17,0
5,3
4.922,1

%
27,6%
5,9%
53,9%
12,1%
0,3%
0,1%
100,0%
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Figura 184 – Uso do Solo para a terra indígena de Queimadas.

4.8.4.5 Mapa de Fragilidade Ambiental Potencial
Abaixo, na Figura 185, estão apresentadas as fragilidades ambientais potenciais para
a terra indígena de Queimadas. Esse mapa foi elaborado com base nos mapas de tipo de
solo e declividades as fragilidades potenciais sendo que os resultados demonstram que a
maior parte, foi classificada como média fragilidade (74,2%). Posteriormente aparece a
classe de alta fragilidade com 20,3%, depois a classe de baixa fragilidade foi de de 2,9%
e 2,6% como muito alta fragilidade potencial conforme apresentado na Tabela LXIX.
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As áreas que apresentam: alta e muito alta fragilidade potencial, estão localizadas
em áreas de declividades acentuadas e por esse fato, naturalmente são áreas de maiores
fragilidades.

Figura 185 – Mapa de fragilidades ambientais potenciais para Queimadas.
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Tabela LXIX – Áreas para as fragilidades ambientais potenciais para Queimadas.

Classes de Fragilidade
1 - Muito Baixa
2 - Baixa
3 - Média
4 - Alta
5 - Muito Alta
Total

Área (ha)
0,0
143,2
3.654,5
997,4
127,0
4.922,1

%
0,0%
2,9%
74,2%
20,3%
2,6%
100,0%

4.8.4.6 Mapa De Fragilidade Ambiental Emergente
Abaixo, na Figura 186, estão apresentadas as fragilidades ambientais emergentes
para a terra indígena de Queimadas. Esses mapas foram desenvolvidos com base nos
mapas de tipo de solo, declividades e uso do solo as fragilidades emergentes. Percebe-se
50,4% das áreas apresentam baixas fragilidades ambientais, 29,0% são fragilidades altas,
19,6% são médias fragilidades e 1,0% são áreas de muito alta fragilidade, conforme Tabela
LXX.
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Figura 186 – Mapa de fragilidades ambientais emergentes para Queimadas.

Tabela LXX – Áreas para as fragilidades ambientais emergentes para Queimadas.

Classes de Fragilidade
1 – Muito Baixa
2 - Baixa
3 - Média
4 - Alta
5 – Muito Alta
Total

Área (ha)
0,0
2.481,5
964,3
1.428,1
48,2
4.922,1

%
0,0%
50,4%
19,6%
29,0%
1,0%
100,0%
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4.8.4.7 Diagnósticos das Áreas de Preservação Permanentes
A avaliação da área de preservação permanente da terra indígena apontou que
11,6% da terra indígena é área de preservação permanente. Desse percentual, 10,2%
são áreas preservadas tendo como cobertura florestas nativas em estágios avançado,
médio e inicial de regeneração. Observou-se que 0,4% não estão preservadas e teriam
que ser recompostas. Abaixo, na Figura 187, estão apontadas essas áreas nos mapas e na
Tabela LXXI estão apresentados valores referentes as somas das áreas de preservação
permanentes.

Figura 187 – Diagnóstico das áreas de preservação permanentes para Queimadas.

570
____________________________________________________________________________

Tabela LXXI – Área do diagnóstico da área de preservação permanente para Queimadas.

Usos do Solo
Agricultura
Floresta em Estágio Avançado
Floresta em Estágio Médio
Floresta em Estágio Inicial
Solo Exposto
Aldeia
Total

Área (ha)
63,8
65,3
400,4
37,6
0,2
1,3
568,8

%
1,3%
1,3%
8,1%
0,8%
0,0%
0,0%
11,6%

4.8.4.8 Avaliação dos Fragmentos Florestais
Abaixo, na Figura 188, estão apresentados os melhores fragmentos classificados
para Queimadas. Esse ranking foi elaborado em função da relação existente entre a área
do fragmento e seu perímetro. Abaixo, na Tabela LXXII, estão expostos os resultados
numéricos dessa avaliação.
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Figura 188 – Indicação dos melhores fragmentos para Queimadas.

Realizou-se também uma avaliação da relação entre as áreas dos polígonos e o
perímetro dos mesmos, conforme se observa na Figura 189. Pode-se perceber que existe
uma boa relação entre essas duas variáveis, sendo que os 10 melhores fragmentos estão
localizados na parte superior do gráfico.
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Figura 189 – Relação entre área e perímetro dos fragmentos avaliados.

Tabela LXXII – Avaliação dos Fragmentos para Queimadas.
Número Fragmento

66
11
10
158
4
170
145
84
137
8
71
127
109
160
99
46
129
169
83
149
132
144
78
134
76
190
87
72

Área (m²)

115.868,88
5.322.154,02
10.201.733,61
82.417,62
778.114,53
80.393,59
45.287,56
162.108,63
119.989,28
623.629,20
493.865,18
77.950,00
208.068,25
55.826,09
76.082,49
141.956,18
100.034,37
28.227,92
122.700,80
201.312,47
107.593,26
169.799,92
87.412,50
93.264,90
107.731,88
122.387,00
64.226,92
27.481,25

Perímetro (m)

1.775,72
81.587,63
215.653,31
1.742,36
16.612,70
1.747,04
1.011,38
3.626,89
2.744,09
14.889,86
12.094,07
1.953,87
5.266,38
1.425,44
2.124,37
3.972,33
2.816,71
795,35
3.581,93
5.890,10
3.272,61
5.288,06
2.722,90
3.022,10
3.781,08
4.348,25
2.289,99
1.023,82

Área / Perímetro

65,25
65,23
47,31
47,30
46,84
46,02
44,78
44,70
43,73
41,88
40,84
39,90
39,51
39,16
35,81
35,74
35,51
35,49
34,26
34,18
32,88
32,11
32,10
30,86
28,49
28,15
28,05
26,84
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Número Fragmento

192
265
31
107
182
260
38
139
261
136
115
98
69
48
104
9
92
121
126
166
74
187
112
184
40
138
263
168
75
212
123
67
165
240
162
101
216
209
185
128
41
266
242
102
222
155
79
91

Área (m²)

75.707,16
56.549,20
23.741,87
31.365,63
43.459,37
27.078,12
15.833,50
28.962,50
60.015,63
27.262,49
42.846,88
29.025,90
32.810,78
42.131,90
10.409,37
17.485,03
81.891,50
32.903,13
26.103,13
22.815,63
58.523,55
18.440,63
26.062,72
15.628,13
78.831,95
18.402,58
117.368,75
24.681,25
75.407,08
16.350,00
41.596,87
19.013,23
41.569,83
50.631,25
17.040,64
27.234,86
65.538,10
33.278,12
8.568,75
7.743,75
89.953,40
39.490,62
89.887,50
22.751,92
49.668,75
10.387,28
9.343,75
12.318,75

Perímetro (m)

2.829,51
2.172,74
931,74
1.247,73
1.733,67
1.104,77
649,63
1.201,67
2.495,40
1.158,14
1.870,70
1.280,62
1.462,18
1.897,32
485,44
820,39
3.926,87
1.594,18
1.265,06
1.105,87
2.858,93
910,13
1.322,68
802,93
4.056,94
964,62
6.186,64
1.303,34
4.029,85
887,51
2.263,46
1.041,26
2.290,30
2.791,21
950,71
1.523,02
3.678,97
1.882,61
487,62
441,74
5.265,25
2.311,80
5.265,77
1.335,60
2.948,67
623,32
563,35
746,22

Área / Perímetro

26,76
26,03
25,48
25,14
25,07
24,51
24,37
24,10
24,05
23,54
22,90
22,67
22,44
22,21
21,44
21,31
20,85
20,64
20,63
20,63
20,47
20,26
19,70
19,46
19,43
19,08
18,97
18,94
18,71
18,42
18,38
18,26
18,15
18,14
17,92
17,88
17,81
17,68
17,57
17,53
17,08
17,08
17,07
17,03
16,84
16,66
16,59
16,51

574
____________________________________________________________________________

Número Fragmento

179
88
196
234
106
110
53
249
141
130
183
63
215
118
147
217
247
89
251
230
270
117
218
269
77
135
262
188
18
116
199
164
151
178
264
231
3
124
259
148
226
172
241
86
233
248
111
220

Área (m²)

34.053,13
11.115,62
17.421,87
20.043,75
13.784,37
8.675,00
25.430,53
54.573,22
28.690,62
15.571,88
10.543,75
10.037,50
21.696,88
12.453,13
5.149,92
27.959,26
92.396,87
9.974,11
5.665,62
6.175,00
25.196,87
14.931,25
25.153,12
16.328,13
38.307,68
7.321,87
8.415,62
7.559,37
32.322,21
9.946,88
15.690,62
4.867,26
3.984,38
11.250,00
14.118,75
26.331,25
4.150,28
18.125,00
31.059,38
6.090,62
6.640,62
7.296,87
15.918,75
8.890,63
8.565,62
7.312,50
6.615,79
18.253,13

Perímetro (m)

2.068,47
676,35
1.062,87
1.224,92
842,67
531,56
1.567,92
3.441,03
1.814,94
985,73
667,87
636,73
1.377,68
801,13
331,52
1.808,51
6.043,22
658,44
376,14
410,22
1.680,36
1.001,65
1.726,10
1.135,56
2.669,30
518,76
603,04
544,94
2.339,89
721,65
1.139,06
354,91
292,63
827,13
1.038,09
1.936,11
305,47
1.342,65
2.313,03
454,42
497,74
549,91
1.203,84
673,24
648,71
557,81
505,63
1.397,04

Área / Perímetro

16,46
16,43
16,39
16,36
16,36
16,32
16,22
15,86
15,81
15,80
15,79
15,76
15,75
15,54
15,53
15,46
15,29
15,15
15,06
15,05
14,99
14,91
14,57
14,38
14,35
14,11
13,96
13,87
13,81
13,78
13,78
13,71
13,62
13,60
13,60
13,60
13,59
13,50
13,43
13,40
13,34
13,27
13,22
13,21
13,20
13,11
13,08
13,07
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Número Fragmento

157
205
271
200
140
81
194
163
191
64
27
167
219
2
65
152
122
250
108
37
267
176
96
142
80
131
25
90
195
62
213
56
15
258
143
16
221
189
227
45
97
243
82
272
274
156
273
208

Área (m²)

10.996,88
10.406,25
25.253,12
15.253,12
22.875,93
6.521,87
13.896,88
8.743,75
5.350,00
2.907,86
7.523,91
9.918,61
5.593,75
5.607,70
8.928,65
3.089,52
5.240,63
12.446,87
5.412,64
6.190,62
6.671,87
30.451,17
6.290,63
5.815,62
4.025,00
5.851,42
3.290,23
2.940,63
9.575,00
21.733,05
14.521,88
2.616,46
11.161,96
5.415,63
2.772,11
2.886,88
2.818,75
4.546,88
2.840,63
8.392,82
8.783,46
19.193,75
3.315,63
9.365,63
5.590,62
6.759,13
18.025,00
14.062,50

Perímetro (m)

842,86
801,77
1.970,57
1.194,36
1.793,69
511,62
1.098,23
692,34
425,12
231,63
600,52
795,65
451,11
457,50
734,99
254,40
432,14
1.031,15
450,40
515,26
562,59
2.572,01
531,82
499,97
349,07
507,90
285,63
257,85
846,82
1.926,92
1.289,52
233,12
994,83
483,92
247,96
259,04
254,28
410,47
256,64
763,94
799,53
1.749,54
302,32
855,92
510,99
622,57
1.676,29
1.320,10

Área / Perímetro

13,05
12,98
12,82
12,77
12,75
12,75
12,65
12,63
12,58
12,55
12,53
12,47
12,40
12,26
12,15
12,14
12,13
12,07
12,02
12,01
11,86
11,84
11,83
11,63
11,53
11,52
11,52
11,40
11,31
11,28
11,26
11,22
11,22
11,19
11,18
11,14
11,09
11,08
11,07
10,99
10,99
10,97
10,97
10,94
10,94
10,86
10,75
10,65
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Número Fragmento

229
119
153
28
244
70
105
177
254
255
257
159
268
43
207
175
239
225
210
235
73
236
201
49
68
174
246
19
52
154
238
60
1
55
100
58
211
93
224
180
202
146
186
253
85
95
50
193

Área (m²)

8.409,37
3.068,75
3.090,62
5.640,62
6.856,25
5.668,75
7.740,62
3.915,63
10.265,62
7.178,13
6.465,63
2.912,50
5.890,62
1.880,55
3.615,62
3.696,87
19.134,38
2.565,62
2.975,00
7.590,63
3.378,13
8.819,69
7.518,75
3.246,88
2.940,63
3.962,50
3.321,88
4.171,78
4.518,75
2.321,87
3.262,50
3.316,64
2.022,62
2.962,50
2.865,62
4.622,51
5.668,75
1.574,38
5.218,75
9.350,00
17.040,62
4.586,22
6.109,37
3.989,83
6.993,75
4.037,50
6.165,63
8.803,13

Perímetro (m)

791,20
289,51
291,67
533,92
657,56
544,88
746,17
378,18
992,62
695,91
628,51
283,27
575,07
186,93
361,30
370,41
1.930,63
260,46
303,46
776,10
346,27
904,16
772,42
334,23
302,89
409,83
344,23
432,65
472,26
243,52
343,46
349,57
213,75
313,59
303,52
492,32
610,04
170,93
571,38
1.029,62
1.880,65
508,85
679,53
444,58
780,57
450,72
690,69
1.004,21

Área / Perímetro

10,63
10,60
10,60
10,56
10,43
10,40
10,37
10,35
10,34
10,31
10,29
10,28
10,24
10,06
10,01
9,98
9,91
9,85
9,80
9,78
9,76
9,75
9,73
9,71
9,71
9,67
9,65
9,64
9,57
9,53
9,50
9,49
9,46
9,45
9,44
9,39
9,29
9,21
9,13
9,08
9,06
9,01
8,99
8,97
8,96
8,96
8,93
8,77
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Número Fragmento

252
21
228
237
161
120
35
223
94
17
42
26
232
20
13
14
54
256
206
59
39
204
36
203
44
171
7
51
173
5
47
198
61
22
6
133
245
57
113
23
32
125
103
150
214
114
181
29

Área (m²)

3.543,75
1.398,96
2.565,62
7.809,38
2.890,62
2.790,63
1.335,59
2.290,62
3.546,88
3.356,37
5.237,15
1.576,12
4.715,63
1.121,29
3.248,45
2.325,00
6.238,49
2.639,52
7.454,10
1.277,19
3.815,62
6.534,38
1.894,53
4.753,12
2.437,50
1.141,92
1.411,09
4.115,63
2.865,14
743,87
4.518,75
4.050,00
11.465,34
1.003,60
1.306,24
1.397,50
3.371,87
1.079,43
1.289,19
547,58
501,30
621,21
205,81
355,21
445,38
1.037,76
1.299,76
567,39

Perímetro (m)

406,84
161,26
296,07
914,58
342,82
332,00
159,89
276,07
432,51
412,28
655,68
198,40
594,24
141,93
421,53
303,64
820,65
348,08
995,74
170,63
509,97
880,32
259,33
661,00
345,56
163,49
203,75
597,12
419,58
109,63
676,16
610,10
1.801,67
159,19
207,52
231,36
570,29
198,92
241,19
119,51
132,14
167,35
57,94
101,31
127,20
301,54
379,11
170,81

Área / Perímetro

8,71
8,67
8,67
8,54
8,43
8,41
8,35
8,30
8,20
8,14
7,99
7,94
7,94
7,90
7,71
7,66
7,60
7,58
7,49
7,49
7,48
7,42
7,31
7,19
7,05
6,98
6,93
6,89
6,83
6,79
6,68
6,64
6,36
6,30
6,29
6,04
5,91
5,43
5,35
4,58
3,79
3,71
3,55
3,51
3,50
3,44
3,43
3,32
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Número Fragmento

Área (m²)

Perímetro (m)

Área / Perímetro

197
498,88
156,66
3,18
34
219,05
80,56
2,72
30
190,28
89,44
2,13
33
104,27
77,42
1,35
24
23,50
22,74
1,03
12
15,75
19,80
0,80
Noto: Número Fragmento = Número atribuído ao fragmento florestal; Área (m²) = área calculada para o
fragmento em m²; Perímetro (m) = perímetro calculado para o fragmento em metros; Área/Perímetro =
relação área e perímetro do mesmo fragmento.

4.8.4.9 Avaliação da Aptidão do Solo e o Possível uso das Terras Indígenas
A partir do mapa de aptidão agrícola, confeccionado para a terra indígena
elaborado pela equipe temática de solos, realizou-se uma avaliação visando detectar e
localizar espacialmente as áreas de maior fragilidade ambiental emergente. Dessa forma,
pôde-se perceber que 799,55 hectares da terra indígena de Queimadas deveriam ser
recuperados e não poderiam ser utilizados para atividades agrícolas (Vide Figura 190).
Em relação as áreas da terra indígena, pôde-se perceber que 1.940,52 hectares
não poderiam ser destinados a agricultura pelo fato de estarem classificados como
estágio médio e avançado de regeneração e 558,56 hectares não poderiam ser utilizados
para agricultura pelo fato estarem localizados em áreas de preservação permanentes
(Figura 191).
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Figura 190 – Conflito entre áreas aptas para agricultura e com alta e muito alta fragilidade.
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Figura 191 – Conflito entre áreas aptas para agricultura e com florestas nativas em estágio médio e
avançado de regeneração.
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4.8.4.10 Conclusões e Recomendações Para a Terra Indígena de Queimadas

9 É fato que existe um problema na aldeia em relação ao destino final correto do lixo.
Recomenda-se que a FUNAI seja notificada do fato e a partir dai, estimule o
funcionário responsável por tal atividade a desenvolvê-la de forma mais eficiente.
9 Pelo mapeamento de declividades das áreas observou-se que grande parte das
mesmas estão localizadas em áreas de baixas declividades (90,1%).
9 Em relação às áreas de fragilidade ambiental emergente (tipo de solo + declividade
+ uso do solo) pode-se concluir que a grande parte da área (70%) está classificada
como baixa e média fragilidade. Essas áreas apresentaram esse resultado
principalmente pelo fato de apresentarem uma classe de solos não tão frágil e
ainda, apresentarem vegetação de porte florestal como cobertura do solo. O
restante das áreas com alta e muito alta fragilidade (30%) dizem respeito às áreas
principalmente onde as atividades agrícolas estão sendo desenvolvidas e, por esse
fato, a cobertura vegetal do solo é perene.
9 Em relação à situação das preservações permanentes pode-se dizer que de
maneira geral encontram-se preservadas (88,5%). Existe a necessidade de
recuperação de aproximadamente 11,5% das APPs. Por esse fato, sugere-se que
seja desenvolvido um programa de recuperação da faixa ciliar onde os índios
poderiam ser os agentes gestores da produção de mudas, através de uma
capacitação que poderia ser aplicada e, a partir desse treinamento eles teriam
condições de além de produzir as mudas, realizar o plantio das mesmas nas áreas
onde houvesse a necessidade.
9 Ainda, em relação aos melhores fragmentos florestais observados, em função de
suas geometrias, pode-se dizer que poderia também ser desenvolvido um
programa de enriquecimento e adensamento dessas áreas com espécies nativas
da região visando à melhoria da diversidade vegetal. Para tanto, poderiam ser
utilizadas as mudas produzidas pelos índios. Assim, também teríamos o
engajamento dos mesmos no papel da conservação do meio ambiente em que
vivem.
9 Cabe mencionar ainda que, apesar de muitas áreas da terra indígena ser aptas ao
desenvolvido de atividades agrícolas, existe um fator limitante que diz respeito ao
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fato de em grande parte dessas áreas existirem cobertura vegetal classificada
como: floresta em estágio médio e avançado que hoje, por lei, não é passível de
corte raso. Esse conflito também é observado para algumas áreas de preservação
permanentes indicadas como aptas para a atividade agrícola.
9 Ao se analisar as áreas de fragilidade ambiental alta e muito alta e confrontá-las
com a questão da aptidão agrícola, também se torna claro a necessidade de um
programa especifico para essas áreas visto que essas áreas são sensíveis sob o
ponto de vista ambiental. Poderia também ser imaginado um projeto semelhante à
recuperação das faixas ciliares, e quem sabe, alternando com espécies frutíferas
com frutificação diferenciada durante o ano, criando-se assim um pomar que
poderiam ser utilizado por toda a aldeia em diferentes épocas do ano.

4.8.5 Resultados para a Terra Indígena de Mococa
4.8.5.1 Avaliação em Campo
Foi realizada uma avaliação de campo na duas terra indígena visando detectar as
principais características das áreas em questão. Assim, na Figura 192, estão apresentados
os pontos de avaliação para a terra indígena de Mococa. Cada ponto amostral teve sua
coordenada geográfica coletada e também uma descrição da situação local. Foram
tomadas também fotografias das áreas visando registrar as características dos locais. As
principais características observadas foram anotadas em fichas de campo específicas.
Abaixo, na Figura 193, está apresentada a imagem de satélite para essa área indígena
onde é possível observar os usos do solo da região de inserção dessa terra.
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Figura 192 – Pontos visitados em campo na terra Indígena de Mococa.

A principal constatação nas visitas e campo foi em relação à quantidade de lixo
presente no interior da aldeia indígena. Observou-se que aparentemente não existe um
tratamento adequado para o destino do lixo produzido na aldeia indígena. Na Figura 194 a
Figura 197 estão apresentadas algumas situações que retratam as áreas da terra indígena
de Mococa.

Figura 193 – Imagem do satélite Spot para a terra Indígena de Mococa.
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Na Figura 194 observa-se uma vista lateral da área indígena de Mococa onde ocorre
uma vegetação densa de porte arbóreo. As setas apontadas abaixo indicam onde passa o
limite das terras indígenas.
Na Figura 195 pode-se ter uma visão da situação das margens do rio Tibagi na parte
superior à terra indígena. Pode-se perceber pelas setas indicativas o inicio do limite da
terra indígena de Mococa.
Na Figura 196 e Figura 197 observa-se uma caracterização da região sob a ótica do
centro das terras indígenas. Na Figura 197 A pode-se perceber ao fundo a localização da
sede da terra indígena de Mococa.

A

B

Figura 194 – A e B: Vista do lado oeste da área indígena.

A

B

Figura 195 – A e B: Vista das margens do Rio Tibagi situados no limite superior da área indígena.
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A

B

Figura 196 – A e B: Centro da terra indígena com vista para o lado oeste da mesma.

A

B

Figura 197 – A e B: Centro da terra indígena com vista para o lado norte da mesma.

4.8.5.2 Declividade
Os resultados de declividades gerados estão apresentados na Figura 198 e Tabela
LXXIII, sendo: 60,3% classificado como área de declividade entre 0 e 10º. Ainda, 28,3%
das áreas da terra indígena foram classificadas com declividades entre 10 e 20º, 8,9%
das áreas com declividade entre 20 e 30º, 2,0% das áreas com declividades entre 30 e
45º e 0,4% das áreas com declividades superiores a 45º (consideradas áreas de
preservação permanentes).
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Figura 198 – Declividades para a área indígena de Mococa.

Tabela LXXIII – Declividades para a área indígena de Mococa.

Declividades
0-9,99
10-19,9
20-29,9
30-45
>45
Total

Área (ha)
508,4
238,4
75,2
17,1
3,8
842,9

%
60,3%
28,3%
8,9%
2,0%
0,4%
100,0%

4.8.5.3 Mapa de Classe de Solo
As análises que foram desenvolvidas por essa área temática estiveram apoiadas
nos mapas de solos gerados para as áreas indígenas pela equipe da área temática de
solos. Abaixo na Figura 199 estão apresentados os primeiros níveis hierárquicos dos solos.
As áreas correspondentes a essas classes estão apresentadas na Tabela LXXIV. Pode-se
perceber que 71,1% das áreas da terra indígena Mococa está classificada como
CAMBISSOLO e 28,9% está classificado como NEOSSOLO.
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Figura 199 – Classes de solos para a terra de Mococa.

Tabela LXXIV – Áreas das classes de solos para Mococa.

Classe Solos
CAMBISSOLO
NEOSSOLO Litólico
Total

Área (ha)
599,4
243,5
842,9

%
71,1%
28,9%
100,0%

4.8.5.4 Mapa de uso do Solo
Na Figura 200 está apresentado o mapa do uso do solo gerado pela equipe de
vegetação e que foi utilizado com base para as análises dessa área temática. Observa-se
que a maior parte da terra indígena possui vegetação florestal, ou seja, 93,35% conforme
Tabela LXXV apresentada abaixo.
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Figura 200 – Uso do Solo para a terra indígena de Mococa.

Tabela LXXV – Áreas dos usos do solo para a terra indígena de Mococa.

Usos do Solo
Agricultura
Floresta Estágio Avançado
Floresta Estágio Médio
Floresta Estágio Inicial
Solo Exposto
Área da Aldeia
Total

Área (ha)
51,2
259,9
438,2
88,8
1,5
3,4
842,9

%
6,07%
30,83%
51,98%
10,54%
0,17%
0,40%
100,00%

4.8.5.5 Mapa de Fragilidade Ambiental Potencial
Abaixo na Figura 201 estão apresentadas as fragilidades ambientais potenciais para
a terra indígena de Mococa. Observa-se, com base nos mapas de tipo de solo e
declividades, que as fragilidades potenciais para Mococa na maior parte, classificadas
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como médias (78,2%). Posteriormente aparece a classe de alta fragilidade com 19,9% e
muito alta fragilidade potencial com 1,9% conforme apresentado na Tabela LXXVI.
As áreas que apresentam alta e muito alta fragilidade potencial, estão localizadas
em áreas de declividades acentuadas, fato esse que explica esse grau de fragilidade
nesses ambientes.

Figura 201 – Mapa de fragilidades ambientais potenciais para Mococa.

Tabela LXXVI – Áreas para as fragilidades ambientais potenciais para Mococa.

Classes de Fragilidade
1 – Muito Baixa
2 - Baixa
3 - Média
4 - Alta
5 – Muito Alta
Total

Área (ha)
0,0
0,0
658,7
167,9
16,2
842,9

%
0,0%
0,0%
78,2%
19,9%
1,9%
100,0%
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4.8.5.6 Mapa de Fragilidade Ambiental Emergente
Abaixo na Figura 202 estão apresentadas as fragilidades ambientais emergentes
para a terra indígena de Mococa. Observa-se, com base nos mapas de tipo de solo,
declividades e uso do solo, que as fragilidades emergentes para Mococa são baixas de
maneira geral (73,1%). Em seguida aparecem as fragilidades médias com 18,6%, seguida
das altas fragilidades com 6,9% e ainda as muito altas fragilidades com 1,4% conforme
Tabela LXXVII.

Figura 202 – Mapa de fragilidades ambientais emergentes para Mococa.

Tabela LXXVII – Áreas para as fragilidades ambientais emergentes para Mococa.

Classes de Fragilidade
1 – Muito Baixa
2 - Baixa
3 - Média
4 - Alta
5 – Muito Alta
Total

Área (ha)
0,0
615,8
156,9
58,6
11,6
842,9

%
0,0%
73,1%
18,6%
6,9%
1,4%
100,0%
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4.8.5.7 Diagnósticos das Áreas de Preservação Permanentes
A avaliação da área de preservação permanente da terra indígena apontou que
23,68% da terra indígena é área de preservação permanente. Desse percentual, 22,95%
são áreas preservadas tendo como cobertura florestas nativas em estágios avançado,
médio e inicial de regeneração. Apenas 0,73% não estão preservadas e teriam que ser
recompostas. Abaixo na Figura 203 estão apontadas essas áreas e na Tabela LXXVIII estão
apresentadas as áreas referentes a esse diagnóstico.

Figura 203 – Diagnóstico das áreas de preservação permanentes para Mococa.
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Tabela LXXVIII – Área do diagnóstico da área de preservação permanente para Mococa.

Usos do Solo
Agricultura
Floresta em Estágio Avançado
Floresta em Estágio Médio
Floresta em Estágio Inicial
Solo Exposto
Total

Área (ha)
4,6
85,3
94,5
13,7
1,5
199,6

%
0,55%
10,12%
11,22%
1,62%
0,17%
23,68%

4.8.5.8 Avaliação dos Fragmentos Florestais
Abaixo, na Figura 204, estão apresentados os melhores fragmentos classificados
para Mococa. Esse ranking foi elaborado em função da relação existente entre a área do
fragmento e seu perímetro. Abaixo, na Tabela LXXIX, estão expostos os resultados
numéricos dessa avaliação.

Figura 204 – Indicação dos melhores fragmentos para Mococa.
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Realizou-se também uma avaliação da relação entre as áreas dos polígonos e o
perímetro dos mesmos conforme se observa na Figura 205. Pode-se perceber que existe
uma boa relação entre essas duas variáveis sendo que os 10 melhores fragmentos estão

Log da Área

localizados na parte superior do gráfico.
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Figura 205 – Relação entre área e perímetro dos fragmentos avaliados.

Tabela LXXIX – Avaliação dos Fragmentos para Mococa.
Número Fragmento

Área (m²)

Perímetro (m)

Área / Perímetro

30
3
31
27
25
29
7
22
19
14
26
20
2
1
8
15
5
23

1.641.626,01
2.224.524,41
1.209.206,34
1.268.172,36
324.462,42
257.644,42
60.451,39
58.699,98
212.275,59
73.279,36
22.719,94
28.815,15
325.122,85
28.022,88
29.682,06
7.387,95
9.710,42
7.908,02

10.183,06
23.862,32
13.825,69
16.063,71
5.876,76
5.628,18
1.335,05
1.309,50
4.849,39
1.951,50
623,21
880,37
9.955,58
997,82
1.099,66
321,49
459,05
388,34

161,21
93,22
87,46
78,95
55,21
45,78
45,28
44,83
43,77
37,55
36,46
32,73
32,66
28,08
26,99
22,98
21,15
20,36
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4
8.689,89
433,42
24
5.418,10
285,90
9
32.248,78
1.737,82
28
4.673,02
285,62
17
4.752,34
304,48
16
4.928,74
331,13
10
4.526,82
310,43
21
4.857,23
359,79
12
1.754,14
186,13
18
2.422,07
289,27
11
937,48
120,82
13
797,55
111,32
6
2.513,94
358,36
32
33,06
71,45
Nota: Número Fragmento = Número atribuído ao fragmento florestal; Área (m²)

20,05
18,95
18,56
16,36
15,61
14,88
14,58
13,50
9,42
8,37
7,76
7,16
7,02
0,46
= área calculada para o

fragmento em m²; Perímetro (m) = perímetro calculado para o fragmento em metros; Área/Perímetro =
relação área e perímetro do mesmo fragmento.

4.8.5.9 Avaliação da Aptidão e Possivel Uso das Terras Indígenas
A partir do mapa de aptidão agrícola da terra indígena, confeccionado pela equipe
temática de solos, realizou-se uma avaliação visando detectar e localizar espacialmente
as áreas de maior fragilidade ambiental emergente. Dessa forma, pôde-se perceber que
70,19 hectares da terra indígena de Mococa deveriam ser recuperados e não poderia ser
utilizado para atividades agrícolas (Vide Figura 206).
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Figura 206 – Conflito entre áreas aptas para agricultura e com alta e muito alta fragilidade
emergente.

Em relação as áreas da terra indígena, pôde-se perceber que 697,98 hectares não
poderiam ser destinados a agricultura pelo fato de estarem classificados como estágio
médio e avançado de regeneração e 179,81 hectares não poderiam ser utilizados para
agricultura pelo fato estarem localizados em áreas de preservação permanentes (Figura
207).
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Figura 207 – Conflito entre áreas aptas para agricultura e com florestas nativas em estágio médio e
avançado de regeneração.

4.8.5.10 Conclusões e Recomendações Para a Terra Indígena de Mococa

9 É fato que existe um problema na terra indígena em relação ao destino correto do
lixo. Como sugestão e recomendação para tratamento do mesmo, a FUNAI deveria
ser notificada e, a partir desse fato, estimular o funcionário responsável por tal
atividade a desenvolvê-la de forma mais eficiente.
9 Pelo mapeamento de declividades das áreas observou-se que grande parte da
mesma está localizada em áreas de baixa declividade (88,6%).
9 Em relação às áreas de fragilidade ambiental emergente (tipo de solo + declividade +
uso do solo) pode-se concluir que a grande parte da área 91,7%) está classificada
como baixa e média fragilidade. Essas áreas apresentaram esse resultado
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principalmente pelo fato de apresentarem uma classe de solos não tão frágil e ainda,
apresentarem vegetação de porte florestal como cobertura do solo. O restante das
áreas com alta e muito alta fragilidade (8,3%) dizem respeito a áreas principalmente
onde as atividades agrícolas estão sendo desenvolvidas e, por esse fato, a cobertura
vegetal do solo é perene.
9 Em relação à situação das áreas de preservação permanente, pode-se dizer que de
maneira geral encontram-se conservadas (96,94%). Existe a necessidade de
recuperação de aproximadamente 3,06% das APPs. Por esse fato, sugere-se que
seja desenvolvido um programa de recuperação da faixa ciliar onde os índios
poderiam ser os agentes gestores da produção de mudas, através de uma
capacitação que poderia ser aplicada e, a partir desse treinamento teriam condições
de além de produzir as mudas, realizar o plantio das mesmas nas áreas onde
houvesse a necessidade.
9 Ainda, em relação aos melhores fragmentos florestais observados, em função de
suas geometrias, pode-se dizer que poderia também ser desenvolvido um programa
de enriquecimento e adensamento dessas áreas com espécies nativas da região
visando à melhoria da diversidade vegetal. Para tanto, poderiam ser utilizadas as
mudas produzidas pelos índios. Assim, também teríamos o engajamento dos
mesmos no papel da conservação do meio ambiente em que vivem.
9 Cabe mencionar ainda que, apesar de muitas áreas da terra indígena ser aptas ao
desenvolvido de atividades agrícolas, existe um fator limitante que diz respeito ao
fato de em grande parte dessas áreas existirem cobertura vegetal classificada
como: floresta em estágio médio e avançado que hoje, por lei, não é passível de
corte raso. Esse conflito também é observado para algumas áreas de preservação
permanentes indicadas como aptas para a atividade agrícola.
9 Ao se analisar as áreas de fragilidade ambiental alta e muito alta e confrontá-las
com a questão da aptidão agrícola, também se torna claro a necessidade de um
programa especifico para essas áreas visto que essas áreas são sensíveis sob o
ponto de vista ambiental. Poderia também ser imaginado um projeto semelhante à
recuperação das faixas ciliares, e quem sabe, alternando com espécies frutíferas
com frutificação diferenciada durante o ano, criando-se assim um pomar que
poderiam ser utilizado por toda a terra indígena em diferentes épocas do ano.
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4.9

ESTUDO ANTROPOLÓGICO SOBRE OS INDÍGENAS DA BACIA DO RIO

TIBAGI, PR E A UHE MAUÁ: IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS
4.9.1

Introdução
Os povos indígenas que vivem em terras tradicionais junto ao Rio Tibagi são os

Kaingang (Jê) e os Guarani (Tupi-Guarani). Ocupam cinco terras indígenas: 1. Barão de
Antonina habitada por índios Kaingang; 2. São Jerônimo, onde vivem índios Kaingang,
Guarani e uma família Xetá em terras localizadas no município de São Jerônimo da Serra;
3. Apucaraninha, habitada por índios Kaingang, está situada no município de Tamarana;
4. Queimadas e 5. Mococa são terras ocupadas pelos Kaingang

no município de

Ortigueira, nas proximidades do local em que está programada a construção da Usina
Hidrelétrica Mauá, no Rio Tibagi.
Os Kaingang pertencem à família lingüística Jê. Somam 24.000 indivíduos
distribuídos pelos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Havia Kaingang na Argentina, em Misiones, até o século passado. Os Guarani são do
grupo Guarani-Mbyá, de acordo com a classificação de lingüistas. No Estado do Paraná,
são 12.000 índios que habitam 17 terras indígenas, administradas pela Fundação
Nacional do Índio, Funai. Há Kaingang e Guarani vivendo na periferia de cidades e na
zona

rural.

Uma

parte

dessa

população

tem

sido

afetada

por

projetos

de

desenvolvimento, como a Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional, construída no rio Paraná,
que causou impactos sociais e ambientais para os Guarani que viviam junto ao rio Ocoí, e
a UHE Salto Santiago, no rio Iguaçu, que atingiu os Guarani-Mbyá e os Kaingang da
Terra Indígena Mangueirinha, PR2.
Na atualidade, estão sendo realizados estudos sociais e ambientais sobre as terras
indígenas Queimadas e Mococa, devido ao projeto de construção da Usina Hidrelétrica
Mauá no Rio Tibagi, em atendimento aos requisitos formulados durante a Licença Prévia
pelo Instituto Ambiental do Paraná, IAP, e aos itens contidos no termo de referência
elaborados pela Cgpima/Funai. A UHE Mauá vai causar impactos globais aos povos
indígenas que habitam cinco terras tradicionais localizados na Bacia do rio Tibagi,

2

Consultar HELM, C. 2001.
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notadamente os Kaingang que vivem nas áreas Queimadas e Mococa, no município de
Ortigueira.
A Usina Hidrelétrica Mauá foi projetada pelos engenheiros e técnicos da
Companhia Paranaense de Energia, Copel, junto com outros projetos para a Bacia do rio
Tibagi. Na década de 1990, foram realizados estudos sócio-ambientais para a obtenção
do licenciamento ambiental referente às usinas Cebolão e São Jerônimo3, que não foram
aprovados. Se for concedida a licença de instalação da Usina Mauá, pelo Instituto
Ambiental do Paraná, IAP, a obra poderá ser iniciada no mês de novembro de 2007, com
potência máxima de 362 MW.
De acordo com informações divulgadas pela Eletrosul, “A empresa programou
construir e operar a usina junto com a Copel. O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social-BNDS vai financiar 70% do empreendimento. A usina está orçada em
R$ 950 milhões, sendo 750 milhões para as obras e 200 milhões para os programas
sócio-ambientais na região a ser afetada”4. O Consórcio Cruzeiro do Sul integrado pela
Companhia Paranaense de Energia, Copel, e pelas Centrais Elétricas do Sul do Brasil,
Eletrosul, está financiando os estudos realizados na Bacia do rio Tibagi.
As investigações científicas sobre os impactos da Usina Mauá, programada para
ser construída no rio Tibagi, estão sendo complementadas por equipes de consultoria
contratadas pelo Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, Lactec, que tem a
responsabilidade de coordenar e apresentar os estudos sócio-ambientais realizados por
especialistas de diversas áreas do conhecimento5.

4.9.2 História recente dos Kaingang do rio Tibagi
A Bacia do rio Tibagi, com uma área de 26.000 km localizada no Estado do
Paraná, é habitada tradicionalmente pelas etnias indígenas Kaingang e Guarani. Desde

3

Consultar HELM, C. 1998.
Consultar Gazeta do Povo, Curitiba, 1º de agosto de 2007.
5
Estudos realizados por especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre a Bacia do Rio
Tibagi foram publicados recentemente pela Universidade de Londrina-UEL em colaboração com
outros órgãos de pesquisas e por empresas que apoiaram a obra. Consultar: A Bacia do Rio Tibagi,
MEDRI, BIANCHINI, SHIBATTA E PIMENTA, editores, Londrina, 2002.
4
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1771, as terras da Bacia do rio Tibagi foram visitadas por expedições militares para a
conquista dos territórios tradicionais indígenas e defesa das fronteiras.
O rio Tibagi nasce a 1060m de altitude, no Segundo Planalto, na Serra das Almas,
nas proximidades da cidade de Palmeira, nos Campos Gerais, ao sul do Estado, na
região Sul do Brasil, e corre 550 km em direção ao norte, tendo sua foz no lago da usina
hidrelétrica da represa Capivara, no rio Paranapanema, a 298m de altitude, no Terceiro
Planalto. De acordo com especialistas, a paisagem da região é variada, composta por
muitos ambientes, variadas condições climáticas e está dividida em três regiões: alto,
médio e baixo Tibagi.
O Estado do Paraná tinha o seu solo inteiramente coberto por diferentes tipos de
vegetação. Ocorreu um desmatamento não controlado em todo o território, inclusive nas
regiões por onde corre o rio Tibagi. Não foram realizados estudos científicos sobre a
vegetação. São citadas as contribuições de Saint-Hilaire (1820), naturalista que passou
pelos Campos Gerais e registrou dados importantes sobre a mata que cobria a região.
O contato dos Kaingang com não-índios, fazendeiros, dirigentes religiosos e
militares que se deslocaram para as terras do Tibagi6, com a finalidade de se apoderar
dos territórios ocupados pelos indígenas, foi marcado por relações de conflito (HELM,
1974; 1998). Os indígenas perceberam o interesse dos não-índios pelas riquezas naturais
de seu território e terras que ocupavam. Os Kaingang perderam uma parte significativa de
suas terras que foram expropriadas e as matas nativas que cobriam os seus territórios
foram retiradas e a madeira comercializada dentro e fora do Brasil.
Historiadores documentaram as guerras dos Kaingang que se constituíam em uma
prática desses índios que combatiam aqueles que invadiam os seus territórios (MOTA,
1994). As guerras dos Kaingang com outras etnias indígenas (Guarani e Xokleng) e com
os não-índios ocorreram desde o século XVIII até a instalação dos Postos Indígenas, no
Sul do Brasil, pelo Serviço de Proteção ao Índio, SPI, nas primeiras décadas do século
XX.

6

Relatam as fontes consultadas que a região era designada pela expressão sertões do Tibagi, devido
às matas densas e a presença de grupos índígenas. O sertão era concebido como um espaço vazio
que deveria ser povoado. Não foi dada importância à ocupação tradicional indígena das terras do
Tibagi.
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A ocupação da Bacia do rio Tibagi ocorreu no século XIX pelos fazendeiros dos
Campos Gerais do Paraná, que expandiram os seus domínios sobre os territórios
Kaingang. A presença de não-índios no território tradicional indígena gerou atritos e os
Kaingang se refugiaram nos campos e nas matas que restaram para fugir do contato com
os não-índios.
A historiografia paranaense relata que os campos do Inhonho ou Inhoó, cacique
dos grupos Kaingang que habitavam a região, antes da chegada dos não-índios, foram
invadidos por José Félix da Silva, que fundou a fazenda Fortaleza. A cidade de Telêmaco
Borba se originou neste lugar onde havia o patrimônio denominado Monte Alegre.
João da Silva Machado, o Barão de Antonina, em 1840, se apossou das terras
indígenas, junto ao rio Tibagi. O território do cacique Inhoó e de seu grupo foi
transformado em fazendas de criação. Os Kaingang resistiram à ocupação de suas terras,
fazendo guerra com os não-índios. Mais tarde, o Barão de Antonina entregou essas
terras para o governo do Império, para que fosse implantado o aldeamento São Jerônimo,
dirigido pelo frei Luiz de Cemitille, que deixou registradas as suas observações sobre os
Kaingang do Tibagi. Relatou que o nome Kaingang significa “gente do mato”, em oposição
aos não-índios, com os quais foram compelidos a entrar em contato, e com os Guarani,
que disputavam com os Kaingang as terras da região.
De acordo com as fontes históricas e relatos dos velhos Kaingang do rio Tibagi, os
grupos indígenas aldeados em São Jerônimo eram chefiados pelos caciques Manoel
Aropquimbé, Cauru e Gregório. Para o historiador paranaense Rui Wachowicz, “os
Kaingang decidiram levar para São Jerônimo um grande número de membros de sua
parentela, que viviam nos campos e matas da região ( WACHOWICZ, 1987).
Os povoados e vilas que surgiram junto ao Rio Tibagi foram construídos no
coração do território de ocupação tradicional Kaingang. Os atritos entre os Kaingang e os
novos povoadores, que tentaram se instalar, eram constantes na região, desde o início do
contato interétnico (HELM, 1974, 1977, 1998).
Telêmaco Morocines Borba dirigiu o aldeamento de São Pedro de Alcântara, na
margem esquerda do rio Tibagi. Em sua monografia, Actualidade Indígena (1908), relatou
suas impressões sobre o parentesco, mitos, relações sociais que os Kaingang
estabeleciam entre eles e com outros povos, os nomes usados na língua nativa, práticas
desenvolvidas em atividades de caça, pescaria, cultivo do solo, confecção de suas
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habitações, artefatos e armas. Para Borba, o termo Kaingang deve ser entendido como
autodenominação desses índios. Foi chamado de “o etnógrafo paranaense” pelo
antropólogo José Loureiro Fernandes. Suas observações têm sido de grande interesse e
utilidade para os estudiosos dos Jê Meridionais, especialmente para aqueles que se
especializam em interpretar a sociedade Kaingang, sua organização social dual, seus
mitos e práticas sociais.
Nos primeiros anos do governo da República, as terras indígenas localizadas na
Bacia do Rio Tibagi continuaram a ser invadidas por não-índios. O desmatamento na
Bacia estava restrito ao caminho dos tropeiros. Os fazendeiros que se instalaram na
região dos Campos Gerais derrubaram a madeira, especialmente a Araucaria angustifolia,
para ampliar as áreas de pastagens.
Lévi-Strauss, em Tristes Trópicos, escreveu que “no Tibagi, no interior do Paraná,
os Caingangue cultivavam um pouco a terra, mas a pesca, a caça e a coleta constituem
suas ocupações essenciais”. Relatou que havia uma floresta nativa densa, principalmente
de Araucaria angustifolia, no interior da reserva São Jerônimo que visitou (LÉVISTRAUSS, C. 1955).
As áreas de terras ocupadas pelos Kaingang e Guarani foram reduzidas, em
12.05.1949, devido a um convênio assinado entre o governo do Estado do Paraná e o
Ministério da Agricultura, “visando a regularização das terras destinadas aos índios no
território daquele Estado”, para serem implantados projetos de colonização, para assentar
produtores rurais, que deveriam produzir roças e explorar as terras indígenas. Na Bacia
do Rio Tibagi, foram reduzidas as áreas de terras das reservas indígenas, inclusive no
médio Tibagi, no local em que está situada a de Queimadas, que era chamada Coronel
Telêmaco Borba. Queimadas era o nome do município, hoje denominado Ortigueira. A
reserva natural de matas foi devastada nessas terras indígenas, devido a derrubada e
corte das madeiras em serrarias instaladas pelo SPI, sendo que atualmente pouco restou
da vegetação original dessa região, em que predominam espécies de pinus e eucalipto,
cultivados para a exploração comercial.
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4.9.3 Objetivo do trabalho e os conceitos
O objetivo deste trabalho é investigar a situação sócio-cultural dos Kaingang e
Guarani que vivem nas cinco terras indígenas situadas na Bacia do rio Tibagi. Trata-se
de um estudo dos impactos globais da usina Mauá nas terras e matas de ocupação
tradicional indígena. A situação social e econômica dos indígenas e a relação que
estabelecem com o meio físico e o patrimônio cultural são analisadas.
Levantar e apresentar os possíveis impactos globais (IPARJ, 1988), que podem
ocorrer se a construção da UHE Mauá for aprovada é tarefa desse estudo. Os impactos
devem atingir as cinco terras indígenas localizadas na Bacia do rio Tibagi.
O Estado do Paraná tem um número significativo de bacias hidrográficas que
cortam o seu território. Obras hídricas têm sido implantadas, nos últimos anos, para a
instalação de usinas hidrelétricas. Do ponto de vista dos administradores públicos e das
empresas públicas e privadas que fornecem energia elétrica a construção de usinas
objetiva o crescimento do país, com ênfase no desenvolvimento econômico.
Os antropólogos, que realizam estudos de impactos ambientais e sociais e
elaboram pareceres e laudos periciais antropológicos7, através de consultorias
contratadas, atuam no campo da Antropologia do Desenvolvimento. Alguns têm se
especializado em analisar projetos de construção de barragens e suas implicações para
as populações locais.
O trabalho do antropólogo é de fundamental importância, devido a sua formação
especializada, as suas observações, a sua interpretação dos fatos, as considerações que
deve fazer, para que os indígenas participem das discussões sobre os impactos sociais e
ambientais, recebam a proteção da Lei, sejam informados sobre os fatos, compensados
pelas possíveis perdas, e orientados sobre as particularidades e as conseqüências sociais
da implantação de uma usina hidrelétrica, nas proximidades de suas terras ou dentro de
seu território de ocupação tradicional.
Os projetos de desenvolvimento, como as usinas hidrelétricas, as fábricas de
papel, como a Klabin construída no município de Telêmaco Borba, as indústrias de

7

Consultar Laudo antropológico : Povos indígenas da Bacia do rio Tibagi -Kaingang e
Guarani- e os projetos das usinas hidrelétricas Cebolão e São Jerônimo, elaborado pela
antropóloga Cecília Maria Vieira Helm, publicado pela CNIA/COPEL, Curitiba, 1998. 74 págs.
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automóveis, como a Rénault e a Audi, instaladas no município de São José dos Pinhais,
no Paraná, geram mudanças sociais e culturais nas maneiras de viver das populações
locais, sejam indígenas, colonos, produtores rurais, ribeirinhos, moradores de cidades e
da zona rural.
Os antropólogos trabalham com os conceitos de impactos globais, área de
influência dos projetos, direitos difusos, danos para as populações locais8.
Para Lins Ribeiro (1991), os processos de expansão econômica da sociedade
nacional têm implicado freqüentemente um desequilíbrio de poder em situações de
contato interétnico. Cita os antropólogos Darcy Ribeiro (1970) e Roberto Cardoso de
Oliveira (1964) que, no seu entender:
“abriram uma trilha onde o estudo de populações indígenas que vivem
dentro do território brasileiro foi considerado em termos das relações entre tais
populações e a expansão da sociedade brasileira, através da fronteira econômica”
(RIBEIRO, 1991).
A noção de fricção interétnica de Cardoso de Oliveira (1964) tem sido fecunda para
analisar as singularidades das populações indígenas locais e os conflitos que se
estabelecem nas relações de contato, quando projetos de desenvolvimento da sociedade
nacional afetam os territórios de ocupação tradicional indígena.
No Brasil, em estudos de impactos sociais e ambientais devido a projetos de
construção de grandes obras, notadamente de usinas hidrelétricas, tem sido usado o
conceito de impactos globais produzido pelos pesquisadores do Instituto de Pesquisas
Antropológicas do Rio de Janeiro, com o apoio da Eletrobrás, em 1989. Concluíram que:
Os povos indígenas, quando confrontados com empreendimentos
econômicos do porte de usinas hidrelétricas, sofrem danos globais, influência
deletéria em todos os setores de sua vida, desde as condições materiais de sua
sobrevivência, até as suas concepções de vida e visões de mundo. Os danos

8

Consultar COELHO DOS SANTOS; NACKE (orgs), Hidrelétricas e Povos Indígenas, 2003;
REIS & BLOEMER, et.al. Hidrelétricas e Populações Locais, 2001; BARTOLOMÉ,
CATULLO, RADOVICH, SANTOS, HELM Antropologia y Grandes Proyectos en el Mercosur,
La Plata, 2001.
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raramente são exclusivos a um número populacional restrito, mas atingem a um
povo como um todo, a uma etnia, a uma cultura (IPARJ, 1989).
A Resolução do CONAMA (1986) que estabeleceu critérios para a elaboração dos
EIA-RIMAs orienta as ações dos órgãos que tratam da proteção do meio ambiente, do
patrimônio arqueológico, físico e cultural referentes às terras indígenas e aos índios, como
grupos étnicos distintos e singulares, deve ser rigorosamente observada, assim como as
determinações da Constituição Federal de 1988, cap. VIII, Dos Índios, quando são
projetadas, aprovadas e construídas usinas hidrelétricas.
Artº 231: São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
3# O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só
podem ser efetivados com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as
comunidades afetadas...”(C.F., 1988).

4.9.4 Metodologia e Pesquisa de campo
A pesquisa de campo nas terras indígenas situadas na Bacia do Rio Tibagi foi
realizada em quatro etapas. Primeiramente, foi feita uma visita às áreas indígenas
Queimadas e Mococa para ser elaborado o plano de trabalho. Uma vez aprovado o plano
pela coordenadoria de meio ambiente da Funai, a equipe de Antropologia visitou todas as
terras indígenas e elaborou o Relatório antropológico. Nas Terras Queimadas e Mococa,
os pesquisadores permaneceram durante um período de tempo mais longo, devido ao
fato que essas reservas estão situadas nas proximidades dos rios Tibagi e Mococa, do
local onde está projetada de ser construída a UHE Mauá. Os impactos devem ser mais
fortes para os indígenas que habitam essas terras, sendo que a aldeia-sede de Mococa
está localizada a quatro quilômetros em linha reta do empreendimento, se a obra for
aprovada pelos órgãos ambientais.
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Empregou-se o método tradicional da Antropologia, a observação participante. As
entrevistas com os indígenas foram gravadas em suas casas e nas aldeias-sede dos
postos indígenas.
Foram organizadas reuniões com a presença das lideranças indígenas, dos
caciques e os vice-caciques. O vice-presidente do Conselho Indígena Regional de
Guarapuava participou da reunião realizada na aldeia-sede da Terra Queimadas, no mês
de julho de 2007. O administrador regional da Funai de Guarapuava, Giancarlo
Guimarães e o chefe do posto Queimadas, Alcides Brizola prestigiaram o evento. Alguns
Kaingang dessa comunidade participaram da reunião. O dirigente da ONG Cristianismo
Decidido, Ka’egso Hery que colabora com os Kaingang na organização de suas roças e
na administração da Associação Comunitária prestigiou a reunião e a equipe de
antropologia coordenada pela professora Cecília Helm.
Foi apresentada e discutida a questão do projeto de construção da UHE Mauá no
rio Tibagi pelos dirigentes da Funai e pelo vice-presidente do Conselho Indígena
Regional, Sebastião Lucas. Informaram que a UHE Mauá poderá causar impactos sociais
e ambientais para as terras e etnias indígenas da Bacia do rio Tibagi, especialmente as
Terras Queimadas e Mococa que estão localizadas nas proximidades do local
programado para a construção da obra, sendo que a Terra Mococa está situada a 8,8
quilômetros do local previsto para ser construído o eixo da barragem.
As autoridades indígenas que participaram das reuniões, fizeram perguntas aos
pesquisadores do LACTEC sobre a localização do empreendimento, possíveis impactos e
solicitaram um prazo para a equipe de antropologia para redigir e encaminhar as suas
considerações.
Na presença do coordenador geral dos estudos sociais e ambientais que estão
sendo realizados pelas equipes do LACTEC, de pesquisadores de várias áreas do
conhecimento, os Kaingang da área Queimadas leram um documento que decidiram
elaborar para informar às equipes de consultoria que:
“são contra empreendimentos hidrelétricos, que possam causar danos
em suas terras e rios”.
Por outro lado, informaram que:
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“se a usina Mauá for aprovada e construída, devido ao interesse do
governo, devem ser bem contemplados, para compensar os prejuízos sociais e
ambientais que possam ocorrer”.
O documento redigido na forma de uma ata da reunião foi assinado pelos
presentes, o cacique Marcos Pires, o vice-cacique Valdir Lucas, o Vice-Presidente do
Conselho Indígena Regional de Guarapuava, Sebastião Lucas. Foi encaminhada uma
cópia à FUNAI/CGPIMA e o original deve ser entregue junto com o relatório de estudo
antropológico.
Na Terra Indígena Mococa, os Kaingang receberam, nos meses de maio, julho e
agosto de 2007, as equipes de pesquisadores contratados pelo LACTEC. Afirmaram à
equipe de antropologia e ao coordenador geral dos estudos que:
“os estudos devem ser feitos de tal forma que a caracterização de cada
terra indígena seja realizada separadamente. Os problemas a serem causados em
Mococa são maiores, porque esta terra está situada a poucos quilômetros (cerca
de 8,8 km) do local em que foi projetada a obra”9.
Os Kaingang de Mococa também se posicionaram contra a construção do
empreendimento. Falaram aos pesquisadores em reunião realizada no escritório do Posto
Indígena Mococa que:
“são contra a construção da usina Mauá no rio Tibagi, nas proximidades
da T.I. Mococa. Se a obra for realizada, devem ser contemplados com medidas
que compensem a comunidade, uma vez que os impactos sociais e ambientais vão
causar sérios danos à sua terra e ao meio ambiente que os cerca”.

4.9.5 Caracterização do modo de vida dos grupos indígenas
4.9.5.1 Terra Indígena Queimadas
Os Kaingang são Jê, constituem os Jê Meridionais junto com os Xokleng de Santa
Catarina. A sua organização social dual consiste de metades exogâmicas, patrilineares e
9

Depoimento de Reginaldo Batarse, vice-cacique da Terra Indígena Mococa, na presença de outras
lideranças e de índios Kaingang dessa terra, da profª Cecília Helm, de Carlos Belz coordenador dos
trabalhos junto ao LACTEC.
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hierarquizadas. As metades são kamé e kairú. Os kamé têm mais força espiritual que os
kairu, eles são os primeiros e seguem na frente para o cemitério, no ritual do morto
(HELM, 1965, 1996, 2003, 2007).
O dualismo Kaingang foi documentado por Nimuendaju, Métraux, Baldus, Schaden,
Helm, Veiga e Crépeau. As metades Kaingang se diferenciam por uma pintura corporal
usada no culto aos mortos, na nominação e pela viúva, no velório do corpo do marido. Há
a marca de risco ou comprida e outra de pontinho ou redonda. A descendência patrilinear
é uma regra e praticam a uxorilocalidade. A nominação é um atributo forte da organização
social Kaingang. Ocorria a poliginia, sendo que foi registrado, em 1965, um caso de
poliginia sororal na Área Indígena Rio das Cobras, PR (HELM, 1974).
Um Kaingang da Terra Queimadas, em 1965, explicou à antropóloga Helm o
sistema dual de seu grupo:
“O nosso sistema tem a repartição. Um se pinta de redondo outro de risco
ou comprido (retéie). Deu como exemplo: Ari é reroio, eu sou retéie. Não se pode
casar com gente do mesmo sinal e complementou: O Ari é reroio, casou com a
Conceição que é retéie. A repartição é por causa do casamento...”
Os Kaingang na atualidade, dizem que não usam mais estes costumes, explicam
que é coisa dos antigos.
A sua organização social dual tem passado por transformações. O sistema
hierárquico de transmissão do poder também sofreu mudanças. Por outro lado, apesar do
contato secular que mantêm com elementos da sociedade nacional, eles se identificam e
são classificados como Kaingang, membros de uma sociedade singular, distinta do
mundo dos brancos que os cerca.
A Terra Indígena Queimadas está situada a 254 km de Curitiba, capital do estado
do Paraná. Possui uma área física de 3.081 há, inserida na zona fisiográfica do rio Tibagi,
no Terceiro Planalto. É habitada por 416 índios. Localiza-se no município de Ortigueira,
nas proximidades da cidade de Ortigueira. Seu primeiro nome era Posto Indígena
Queimadas e pertencia ao município de Tibagi. Documentos consultados informam que,
em 1960, por solicitação do inspetor do SPI, Deocleciano de Souza Nenê, o Posto
Indígena passou a se chamar Coronel Telêmaco Borba, em homenagem ao sertanista
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que dirigiu aldeamentos indígenas na Bacia do rio Tibagi. Borba conviveu com os
Kaingang e Guarani. O indigenista Deocleciano de Souza registrou que Borba:
“Foi o primeiro encarregado da pacificação dos índios caingangues da aldeia
São Pedro de Alcântara, no município de Tibagi”10.
Mais tarde, a reserva indígena voltou a ser designada pelo nome de Queimadas.
Essa terra era denominada Campo dos Índios ou Fazenda dos Índios, antes da criação do
SPI.
Os Kaingang são os habitantes tradicionais desse local. Viviam em toldos, em
ranchos cobertos por folhas de palmeira. Os indígenas pescavam no rio Formigas, no rio
Bonito, no rio Barra Grande. Caçavam e ainda fazem caçadas nas terras da reserva.
Informam que caçam catetos, veados, tatus, pacas, coelhos. Coletavam frutos, mel,
raízes e plantas usadas na alimentação e na cura de doenças11. Colhiam o fruto das
araucárias, o pinhão, que servia de alimento no inverno. Aprenderam a preparar a ervamate, bebida estimulante, consumida até os dias de hoje.
Costumavam acampar nas proximidades de rios piscosos, como o Mococa e o
Tibagi. As atividades de caça e as pescarias são consideradas de lazer em dias de hoje.
Armam os seus pari nos meses de inverno, para apanhar peixes nessas armadilhas, em
cestos ou esteiras, confeccionados de taquara ou criciúma, onde os peixes caem
arrastados pela força da água. Colocam pedras em forma de funil para ser represada a
água nas margens dos rios em locais de muita correnteza.12
Os Kaingang são produtores de milho desde tempos imemoriais. Estudos
arqueológicos e pesquisas de geneticistas têm revelado que os Jê Meridionais produziam
roças de uma espécie de milho denominada Caingang (FREITAS, 1994). Chamam de
milho pururuca a espécie que cultivam. Também plantam feijão, mandioca, abóbora,
batata-doce em suas roças de subsistência.
Na alimentação dos indígenas da Bacia do rio Tibagi são usados o feijão, o milho,
os tubérculos, como a mandioca e a batata-doce. Os peixes retirados dos rios Mococa e

10

Carta do indigenista Deocleciano de Souza Nenê, datada de 8 de maio de 1960 do arquivo de
Dival José de Souza, filho de Deocleciano de Souza.
11
Consultar MARQUESINI, N. 1995.
12
Consultar NOELLI SILVA & SILVA; MOTA, L.T. 1996. A Kaingang Casturina de 80 anos de
idade em entrevista gravada informou como confeccionava o seu pari que armava no rio Mococa.
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Tibagi são uma fonte importante de proteínas. A caça era outra das principais fontes de
alimento. Os alimentos são consumidos depois de passarem por um aquecimento. Assam
as carnes de veado, tatu, porco do mato, coelho, paca em espetos colocados junto ao
fogo em um tripé.
A alimentação diária dos indígenas inclui virado de feijão pela manhã com
chimarrão, bebida preparada com erva-mate e água fervida. Alimentam-se de feijão,
abóbora e farinha de mandioca às 12 horas, virado de feijão a noite. Quando coletam
alguma verdura, carne de pequeno animal caçado na mata, ou peixe retirado dos rios, a
alimentação fica mais rica em proteínas e ferro. Por outro lado, é comum levarem a carne
de tatu ou outro animal para ser vendida em restaurante de Ortigueira, conforme relatou o
vice-cacique da Terra Indígena Queimadas.
Apesar de ser plantada a soja nos últimos anos, nas terras indígenas, não usam
preparar a soja para ser usada na alimentação. Há necessidade de informar os indígenas,
especialmente os professores, para que usem alimentos preparados com soja, na
merenda escolar.
A erva-mate que é preparada pelos indígenas tem sido usada como bebida, desde
o período inicial do contato dos Guarani e Kaingang com os missionários jesuítas em
Guairá. Era uma planta nativa bem conhecida dos Guarani. Em algumas regiões não tem
sido cultivada. Os indígenas plantam os pés de erva- mate para consumo ou adquirem o
chá em casas comerciais.
Costumam vender balaios, ou realizar serviços em algum sítio da região. Com os
recursos obtidos compram arroz, açúcar, sal, pão. A carne de frango e de porco
geralmente adquirem nas casas comerciais de Ortigueira. Para Cristiane Helm13 que
realizou a parte da pesquisa que tratou sobre a alimentação indígena:
“a alimentação dos Kaingang de Ortigueira, em dias atuais, é deficiente
em proteínas”.
Os Kaingang, os Guarani e os Xetá, sempre estabeleceram estreita relação com o
meio ambiente que os cerca. Dependem da terra, da mata, do solo, dos rios, dos
mananciais, dos campos para a sua sobrevivência. As matas, os rios fazem parte de suas
atividades cotidianas. Na divisão em metades incluem os animais e as plantas. Na
13

HELM, Cristiane é doutora em Ciência de Alimentos pela UFSC, Florianópolis, 2004.
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cosmologia Kaingang, há símbolos criados para explicar a relação estreita que têm com a
natureza. Em seus mitos, as serras, os rios, as águas, os animais e as aves são
elementos que aparecem com destaque14.
Em passado recente, foram destruídas as florestas de Araucaria angustifolia que
cobriam as reservas indígenas no médio Tibagi, no Estado do Paraná. Na década de
1960, quando Helm (1965) realizou pesquisas nessa região sobre as relações de contato
entre índios e não-índios, caracterizadas pelo caráter conflitivo e competitivo dessas
relações, registrou o corte de 1500 (mil e quinhentas) toras de pinheiros no Posto
Indígena Coronel Telêmaco Borba, por iniciativa dos dirigentes do Serviço de Proteção ao
Índio, que venderam as toras para madeireiros da região. Uma empresa de Indústria e
Comércio de Madeira realizou o corte, a derrubada e o transporte das araucárias para a
sua serraria localizada no município de Ortigueira. Os Kaingang não receberam casas ou
alguma benfeitoria em troca da derrubada da madeira de sua área, fato que implicou em
perda para as famílias indígenas que se alimentavam do pinhão, o fruto das araucárias.
Durante a realização da roça do posto indígena, ou a roça grande, como era
chamada a roça produzida para pagar as despesas do Posto Cel. Telêmaco Borba, os
Kaingang participavam do trabalho coletivo e faziam roçados familiares em que cada
unidade doméstica produzia a sua roça, auxiliada por parentes, em regime de puxirão ou
troca de dias.
Para complementar a sobrevivência das famílias indígenas, os Kaingang da T.I.
Queimadas confeccionam artesanatos de taquara, que têm valor de uso e de troca.
Levam para vender em casas comerciais da região ou em cidades próximas. Atualmente,
utilizam o ônibus para transportar os seus artesanatos para serem comercializados em
cidades como Londrina, Cambé, Telêmaco Borba, Palmeira, Ponta Grossa e Curitiba. Os
indígenas são contratados pelos sitiantes e fazendeiros, para trabalhar como diaristas, à
razão de R$ 15,00 ou R$ 20,00, ou em empreitadas, realizando o corte do mato, as
plantações de mudas de eucaliptos e pinus, a limpeza dos terrenos, a colheita das roças e
lavouras, em propriedades localizadas na Bacia do rio Tibagi, nas proximidades das
cidades de Ortigueira e Telêmaco Borba. Também os mais velhos sobrevivem de suas
aposentadorias. Há Kaingang que contrata a mão-de-obra de alguns índios para

14

Consultar BORBA, 1908 sobre o mito de origem dos Kaingang, Curitiba.
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auxiliarem nas plantações de mudas de eucaliptos para fazendeiros vizinhos da Terra
Indígena, ou realizam empreitadas em que participam índios contratados para prestar
serviços ao índio-empreiteiro.
A T.I. Queimadas é cortada pela linha da Estrada de Ferro Federal-EFFSA. O
empreendimento causou impactos para os Kaingang dessa terra. Recentemente, houve
um acidente que causou danos à terra indígena, devido ao incêndio causado, quando os
vagões do trem saíram dos trilhos, uma parte tombou e incendiou.
Os Kaingang, habitantes da Terra Queimadas estão distribuídos em três conjuntos
de casas situadas próximas da entrada da área e do rio Formigas, de tal modo que é
possível visualizar as suas habitações da parte alta da estrada de macadame que sai da
rodovia asfaltada, da Estrada do Café, e conduz à aldeia-sede dessa terra indígena. As
casas são de alvenaria construídas com recursos da Companhia de Habitação do Estado
do Paraná-Cohapar. A mão-de-obra utilizada na construção das casas é indígena, com o
apoio da Associação Comunitária Indígena. O primeiro conjunto de casas se localiza na
entrada da Terra Indígena Queimadas. Há um conjunto de casas construídas nas
imediações do campo de futebol e outro nas proximidades da igreja evangélica
Cristianismo Decidido. A ONG Cristianismo Decidido tem suas construções em local fora
da terra indígena. Os membros dessa ONG dão apoio técnico durante a construção das
casas e colaboram com recursos próprios para o desenvolvimento de projetos
comunitários de interesse dos líderes indígenas, através de acordo estabelecido com a
administração regional da Funai de Guarapuava.
O Posto Indígena Queimadas tem um escritório em que o chefe em exercício,
Alcides Brizola dá expediente. Há a sede da Associação Comunitária Indígena, ACIQ,
uma escola, um galpão onde são abrigados o caminhão e o maquinário utilizados na
produção das lavouras e roças, um clube e uma cadeia usada para prender os índios
infratores das normas e regulamentos do Posto Indígena. O cemitério está localizado nas
proximidades do Lajeado dos Índios, onde havia a sede do posto velho.
Há uma enfermaria instalada na aldeia-sede. Sua construção é ampla, moderna e
bem equipada. Os funcionários são contratados pela Fundação Nacional de Saúde,
Funasa e um enfermeiro atende os índios enfermos que se deslocam até a enfermaria.
Os casos mais graves são encaminhados para os hospitais da região, de Ortigueira e de
Telêmaco Borba.
614
____________________________________________________________________________

Os Kaingang têm a sua estrutura de poder marcada pelas ações das facções que
atuam na disputa pelos cargos políticos. Há uma disputa acirrada em eleições na
indicação dos caciques e vice-caciques. As facções se opõem e se complementam na
estrutura política Kaingang.
A estrutura de poder é formada pelo cacique, o Kaingang Marcos Pires, pelo vicecacique, Valdir Lucas e lideranças indígenas que são subordinadas às ordens do cacique.
Todos os seus atos e decisões devem ser do conhecimento e ter o apoio do chefe do
Posto Indígena. O cacique e o vice são indicados ou eleitos pela comunidade.
Permanecem como autoridade indígena durante dois a três anos. São substituídos
quando a comunidade passa a criticá-los por ações realizadas contra os interesses dos
Kaingang dessa reserva indígena.
No mês de dezembro de 2006, houve a deposição do cacique, devido a atritos
ocorridos nesta terra indígena. O cacique e o vice foram transferidos para a Terra
Indígena Apucarana, por decisão dos membros do Conselho Indígena.
Na terra indígena Queimadas vive o índio Guarani Sebastião Lucas, casado com
uma Kaingang. Sua nova casa de alvenaria foi construída de acordo com o modelo
desenhado para as habitações Guarani. Foi eleito vice-presidente do Conselho Indígena
Regional de Guarapuava e auxilia as autoridades indígenas e o chefe do posto a tomar
decisões sobre os procedimentos a serem adotados e ações realizadas no posto
indígena.
Os Kaingang dessa terra fazem as suas compras na cidade de Ortigueira. As
lideranças indígenas visitam os secretários municipais para solicitar recursos para os seus
projetos e discutem os planos para a aplicação dos recursos que provêm do ICMs
Ecológico, que deve ser repassado pela Prefeitura do município de Ortigueira para a
comunidade indígena.
Participam de reuniões realizadas nas cidades de Ortigueira, Telêmaco Borba,
Londrina e Curitiba, para receberem informações sobre os programas dos governos para
o desenvolvimento de seu município, um dos mais pobres do Paraná.
Na atualidade, os indígenas freqüentam reuniões que são convocadas para ser
discutido o projeto da Usina Hidrelétrica Mauá, no rio Tibagi, de interesse dos governos,
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para a produção de energia com o objetivo de acelerar o crescimento econômico do
País15.
Estão analisando as informações repassadas para eles, com o objetivo de saber se
o programa dos governos, a construção da UHE Mauá, vai contemplar o município em
que estão inseridas as terras indígenas Queimadas e Mococa, se causará sérios riscos
para o meio ambiente em que vivem ou irá contribuir para a melhoria da qualidade de vida
dos indígenas da Bacia do rio Tibagi.

4.9.5.2 Terra Indígena Mococa
A Terra Indígena Mococa está situada nas proximidades do rio Mococa, afluente do
rio Tibagi, a poucos quilômetros do distrito de Natingui. Era chamada toldo Salto Mauá ou
Palmital. A área indígena foi criada pelo SPI, em 1951, e indicado um responsável, Jorge
Albuquerque Paula, para exercer o cargo de delegado do SPI, da 7ª Inspetoria. O toldo
Salto Mauá, no distrito de Natingui pertencia a Comarca de Tibagi16. Havia um projeto do
SPI, na década de 1960, de transformar o toldo em Posto Indígena Salto Mauá. Os
Kaingang são os habitantes tradicionais dessa área.
Na Bacia do rio Tibagi, os Kaingang se identificam como índios, sendo que os de
Mococa são os que preservam algumas de suas tradições, devido ao fato de
permanecerem relativamente isolados, uma vez que a aldeia fica a uma distância de 54
quilômetros da cidade de Ortigueira, e a estrada que liga Mococa a Ortigueira é precária,
tornando-se intransitável em dias de chuva. Dizem, como os demais Kaingang, que:
“a sua organização social dual é coisa do passado, só os velhos sabem contar”.
Falam a sua língua e se comunicam em Kaingang entre eles e em português com
os não-índios e os Guarani. São 34 famílias que somam 158 indivíduos, de acordo com o
censo elaborado pelos técnicos da Funasa. Suas casas, em número de 30, são de
alvenaria, construídas recentemente com recursos da Cohapar. Preservam os seus
ranchos confeccionados com material vegetal coletado na mata, que são utilizados como
cozinha e para guardar utensílios de uso das famílias indígenas.

15
16

Trata-se do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do País.
De acordo com ofício do Inspetor Chefe da I.R7, SPI, de 9 de janeiro de 1951. Curitiba, PR.
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Antes de serem administrados pela regional da Funai de Londrina, os Kaingang da
terra Mococa viviam em ranchos espalhados por toda a aldeia. Na visita que fez ao toldo
Salto Mauá, em 1965, Helm descreveu que eram chefiados por um encarregado do SPI,
Jonas de Carvalho17 que vivia com sua família em Natingui. Registrou:
“os índios estavam acampados na beira da estrada, outros, como o
capitão e sua família localizei junto ao rio Mococa, e alguns nas proximidades da
barra do rio Tibagi, caminhei durante seis horas para entrevistar os Kaingang que
estavam espalhados pelo toldo Salto Mauá”18.
Hoje são dirigidos pela administração regional da Funai de Londrina. Os Kaingang
de Ortigueira e o chefe dos dois postos indígenas estavam subordinados à administração
regional da Funai de Guarapuava. O chefe do Posto Queimadas, o saudoso indigenista
Dival José de Souza, dirigia os Kaingang de Queimadas e de Mococa.
Na atualidade, os Kaingang de Mococa são administrados pelo indigenista José
Gonçalves. O funcionário da Funai Luiz Amaral responde pela chefia do posto. O cacique
é o índio Antoninho Artur e o vice-cacique, o Kaingang Reginaldo Batarse, que vivia no
posto Barão de Antonina e foi transferido para Mococa.
A área Mococa tem 848 ha. Suas matas estão alteradas. A área precisa ser
recuperada, através de um reflorestamento planejado. Os indígenas produzem roças de
milho, feijão, mandioca, batata-doce e abóbora. Fazem suas pescarias nos rios Mococa e
Tibagi. Costumam armar os seus pari para apanhar peixes no rio Mococa. Pescam com
anzóis e varas nos finais de semana.
Caçam animais na mata. Procuram preservar as espécies ainda existentes,
evitando realizar as caçadas com freqüência. São atividades de lazer. Produzem
artesanatos que são vendidos em cidades como Telêmaco Borba, Ortigueira, Ponta
Grossa e Curitiba. Da mata retiram a taquara para a confecção de seus artesanatos. Os
indígenas também apanham frutos, raízes, palmitos, plantas medicinais usadas na cura
de doenças.
No rio Tibagi, a poucos quilômetros da aldeia-sede da Terra Indígena Mococa foi
construída a UHE Presidente Vargas pela empresa Klabin que fabrica papel em grande

17
18

O ex-funcionário do SPI Jonas de Carvalho vive em dias de hoje no patrimônio de Natingui.
HELM, Diário de campo, toldo Salto Mauá, setembro de 1965.
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quantidade e necessita de energia elétrica, para a sua produção industrial de larga escala.
Tem grandes plantações de pinus e de eucaliptos na região que abastecem a empresa. A
Klabin é uma das maiores empresas de produção de papel no mundo. Também produz
celulose e móveis.
Há o escritório da Funai localizado na entrada da aldeia, na parte alta da área
ocupada pelas famílias indígenas. O posto de saúde, a escola e as habitações indígenas
estão concentrados na sede.
Os Kaingang estão enterrando os seus mortos no cemitério de Natingui. Narraram
que havia um cemitério usado pelos índios que habitavam o toldo Salto Mauá, situado
numa colina a 4 km do local em que está hoje a aldeia-sede. O cemitério foi abandonado.
Contam os velhos Kaingang que faziam roças nas imediações desse local, acima do rio
Mococa. Hoje, dizem:
“só existem os buracos na terra em que enterravam os seus mortos no
antigo cemitério”.
Narrou Casturina uma Kaingang de 80 anos de idade que:
“a sua mãe e o seu tio foram enterrados no cemitério perto de Natingui.
Os brancos foram chegando e povoaram Natingui. Os índios enterram os seus
mortos no cemitério desse povoado”19.
Fazem roças familiares, utilizam o sistema de ajuda mútua. Plantam pequenas
roças de milho, feijão, abóbora, batata-doce e mandioca. Trabalham fora da área para os
vizinhos não-índios e os mais velhos sobrevivem das aposentadorias recebidas do
governo. Recebem apoio dos programas Bolsa-Família e Leite das Crianças.
Há um veículo usado pelas autoridades indígenas para visitas e compras na
cidade, para transportar doentes para os hospitais da região. Geralmente as pessoas
enfermas são conduzidas na caminhonete da Funasa. Os técnicos de saúde dão
atendimento nas duas reservas aos indígenas do município de Ortigueira. As doenças
que ocorrem na T.I. Queimadas são as mesmas registradas em Mococa. O caso de uma
criança com leucemia foi diagnosticado recentemente em Mococa.
19

Casturina, índia Kaingang de 80 anos deu o seu depoimento, no mês de agosto de 2007. Nasceu
na Terra Indígena Mococa, antigo toldo Salto Mauá. Vive atualmente na aldeia-sede da Terra
Indígena Queimadas.
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Os Kaingang recebem algum apoio para os seus projetos, através de recursos que
provêm do ICMs Ecológico. As secretarias do governo do Estado distribuem sementes e
adubo para as suas plantações. A Secretaria da Agricultura do município de Ortigueira
contribui com recursos para o desenvolvimento de seus projetos agrícolas. Os recursos
encaminhados não são suficientes para a melhoria da qualidade de vida da população,
que passa por necessidades e precisa de apoio para aumentar a área de produção de
suas roças e recuperar a mata de seu patrimônio ambiental.

4.9.5.3 Terra Indígena Apucarana
A Terra Indígena Apucarana está situada nas proximidades das cidades de
Tamarana e Lerroville e a 75 kms de Londrina. De acordo com dados fornecidos pela
Funai, a área indígena tem 5.574,00 há. É delimitada pelos rios Apucaraninha ao norte,
Apucarana, ao sul e o Tibagi, a leste. O acesso pode ser feito por Tamarana ou por
Lerroville em estradas de pedras e de macadame.
Os Kaingang são os habitantes tradicionais da Serra de Apucarana e da área
banhada pelos rios que dão nome à Terra Indígena Apucarana. Estes rios deságuam no
Tibagi. As terras são férteis, os rios piscosos, as matas estão relativamente preservadas.
Junto aos rios Apucarana e Tibagi as matas ciliares são um patrimônio ecológico que os
indígenas respeitam e preservam. Da mata retiram frutos, plantas medicinais, material
vegetal para a confecção de seus artesanatos, de seus pari e de seus ranchos.
Há pouco tempo ainda caçavam pequenos animais. Deixaram de realizar essa
atividade, para serem preservadas algumas espécies que estavam se tornando raras,
informou o cacique dessa terras, o Kaingang Juscelino.
Na entrada principal dessa terra indígena, está situado o Salto do Apucaraninha
com uma queda de água de 116 metros de altura, considerado uma atração turística da
região.
A Usina Apucaraninha explorada pela Copel desde 1979, foi construída dentro da
terra indígena pela Companhia Elétrica de Londrina. Os indígenas recebiam um apoio da
Copel, através de acordo firmado entre a Funai e a Copel. Recentemente, atualizaram o
acordo, através do Termo de Ajustamento da Conduta, TAC que contou com a mediação
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do Ministério Público Federal de Londrina. Foram compensados pelos danos causados
pela implantação da usina em suas terras.
Os Kaingang produzem roças de subsistência realizadas pelas unidades familiares
e lavouras com o auxílio do maquinário da Funai. Plantam milho, feijão, abóboras,
mandioca. Vendem uma pequena parte da produção de milho na região. Confeccionam
artesanatos que são comercializados em Londrina e em outras cidades do Norte do
Paraná. Trabalham como diaristas para os fazendeiros que contratam os Kaingang para
os serviços de limpeza dos terrenos, carpida, colheita. Os velhos sobrevivem de suas
aposentadorias recebidas do Governo.
Os Kaingang da Terra Apucarana discutiram, na década de noventa, o Projeto da
Usina São Jerônimo da Copel, a ser implantado no rio Tibagi, dentro de uma parte de
suas terras que seriam alagadas e se posicionaram contra o empreendimento em reunião
da qual participaram autoridades indígenas e não-indígenas. Afirmaram que a usina iria
causar danos às suas terras e matas ciliares. Disseram que os rios seriam alterados e os
peixes poderiam migrar, devido a uma obra construída em um rio encachoeirado, como o
Tibagi.

4.9.5.4 Terras Indígenas Barão de Antonina e São Jerônimo
A Terra Indígena São Jerônimo está situada no município de São Jerônimo da
Serra, na região do Estado do Paraná, designada por Norte Velho. A sua população é
constituída pelas etnias Kaingang, Guarani e Xetá. São 420 indígenas que vivem no posto
São Jerônimo, localizado a um quilômetro de distância do centro da cidade de São
Jerônimo da Serra. A poucos quilômetros desse local está situada a Terra Barão de
Antonina. O posto indígena herdou este nome do empresário e fazendeiro que doou as
terras para os indígenas do rio Tibagi. Anteriormente, o Barão de Antonina havia instalado
suas fazendas no território de ocupação tradicional indígena. Alguns anos mais tarde, fez
a doação das terras para os indígenas de São Jerônimo da Serra.
Ambas as terras indígenas constituíam um posto indígena, e a sede administrativa
estava situada na área localizada nas proximidades da cidade de São Jerônimo da
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Serra20. À medida em que os brancos se estabeleceram na região, foram ocupando as
áreas de terras indígenas (HELM, 1998). A reserva Barão de Antonina teve a sua área
tradicional de terras reduzida. Os posseiros21 ocuparam a parte da área chamada aldeia
do Cedro e permaneceram durante muitos anos instalados nesse local. Ocorreram uniões
interétnicas na Terra Indígena Barão de Antonina. Os seus descendentes se consideram
índios. Ocorreram muitos atritos entre índios Kaingang e os posseiros.
Mais tarde, a área situada mais próxima da cidade, habitada pelos Kaingang,
Guarani e por uma família de índios Xetá, passou a ser denominada Terra Indígena São
Jerônimo. A outra parte, manteve a denominação Terra Barão de Antonina. A cidade de
São Jerônimo da Serra se localiza entre as duas terras indígenas.
Na Terra Indígena São Jerônimo, vivem as etnias Kaingang, Guarani e Xetá. O
espaço entre as aldeias ficou bem reduzido, devido à política do SPI de reduzir as terras
indígenas. Há um cacique Guarani, Nelson Vargas que dirige os Guarani. O outro cacique
da etnia Kaingang é responsável pelos Kaingang dessa terra. Os casamentos intraétnicos
são freqüentes22. Há descendentes de uniões de Kaingang com Guarani, de Guarani com
Guarani e de Kaingang com Kaingang.
Os acordos realizados entre o Governo da União e o Serviço de Proteção ao Índio,
com o objetivo de reduzir as terras indígenas aumentaram os atritos entre índios e não
índios nessa região. O acordo de 1949 reduziu a Terra Indígena Barão de Antonina. A
invasão de intrusos que se estabeleceram na aldeia do Cedro gerou mais conflitos. Houve
a necessidade, em 1997, da intervenção do Ministério Público Federal de Curitiba, que
participou de reunião no fórum de São Jerônimo da Serra, em que foram apresentadas as
questões e encaminhadas as soluções para a questão dos atritos.
Os indígenas da Bacia do rio Tibagi discutiram o projeto da Usina São Jerônimo
elaborado pelos engenheiros da Copel, no final da década de 1990 e ficaram informados
sobre os impactos que poderiam acontecer ao meio ambiente e às terras indígenas, se a
usina viesse a ser aprovada.

20

O município de São Jerônimo da Serra é um dos mais pobres do Paraná e a cidade não tem
crescido há vários anos.
21
Posseiros é o nome dado na região aos invasores das terras indígenas.
22
Consultar ROTHEN, L. Relações de Identidade: o caso Kaingang e Guarani em São Jerônimo da
Serra. Relatório. UFPR/UFSC. Curitiba, 2000.
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Na atualidade, as etnias indígenas estão preocupadas com o que pode acontecer
no rio Tibagi, se a Usina Mauá for implantada. Discutem esse projeto entre eles.

4.9.6 Caracterização das Terras Indígenas: o uso dos recursos naturais
Os Kaingang, como os demais povos indígenas que habitam terras no Brasil,
especificamente nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
se relacionam de maneira forte com os rios e as matas. O patrimônio cultural, a
organização social dual, as práticas e as representações são construídos em estreita
relação com o meio ambiente em que vivem.
A invasão dos territórios tradicionais de ocupação histórica Kaingang pelas frentes
de expansão, pelos colonizadores, levou à redução de suas terras e à devastação das
matas que cobriam as suas áreas. Hoje, as terras indígenas têm uma vegetação que
sofreu ação antrópica.
Na Terra Indígena Queimadas, foi realizado nos últimos cinco anos um
planejamento para o aproveitamento de todos os recursos naturais da área. A distribuição
das habitações ocupadas pelas famílias indígenas foi feita, de tal modo que as novas
casas de alvenaria estão localizadas na entrada da área. O posto de saúde, o escritório, a
escola estão situados na parte considerada aldeia-sede.
No local denominado Gamelão, nas proximidades do rio Gamelão, foram
realizadas grandes extensões de roças. O Kaingang de nome Artur vivia no Gamelão,
onde ralizava a sua roça ajudado pelos seus parentes23. O índio Ari narrou que:
“sua roça era pequena porque não tinha dinheiro para pagar camarada”.
Informou que era costume um índio pagar para o outro para trabalhar na sua roça.
No Gamelão deixaram de produzir roças e a terra ficou coberta por capoeiras. Hoje
a área está sendo preservada para ser recuperada a mata. Chamam de área de
preservação ambiental (observar o mapa da T.I. Queimadas onde se localiza a mata do
Gamelão).

23

Dados de pesquisa de campo de Helm, 1965.
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Em outra parte da reserva, são produzidas as lavouras de soja, com a finalidade de
ser comercializado o produto, para a obtenção de apoio para a Associação Indígena
Comunitária, que decide sobre a aplicação dos recursos que provêm do comércio da soja.
Uma área de 50 alqueires está sendo usada para as lavouras mecanizadas de
soja, milho e feijão. As famílias Kaingang, em número de 70 receberam, em 2006, quinze
alqueires preparados para realizar as suas plantações de milho e feijão. Plantaram,
limparam e colheram a produção. Cada família ficou responsável pela sua parcela de
terra para fazer a sua roça. Uma parte separou para consumo e a outra foi vendida na
região.
Cada unidade familiar, nas terras indígenas localizadas na Bacia do rio Tibagi,
também cultiva pequenas roças no toco24, para consumo, em locais mais afastados, onde
ergue o seu rancho para permanecer enquanto realiza os trabalhos no roçado. Plantam
milho pururuca, feijão, arroz, abóbora, batata-doce, mandioca. Alguns plantam cana-deaçúcar para consumo e para o gado de corte. Utilizam o sistema de ajuda mútua na
produção de suas roças. Costumam coletar o mel das abelhas, bastante consumido pelos
indígenas. Em alguns locais, coletam palmito e verduras usadas na alimentação.
Os indígenas organizaram ataques contra os invasores, que se apropriaram das
riquezas naturais de suas aldeias, derrubaram as matas, cataram diamantes, pedras
preciosas nos rios. Também há informações que houve a exploração de minas de carvão
no rio Tibagi, por volta de 1920.
As reservas administradas pelo SPI foram instaladas em terras banhadas por rios,
em locais em que estavam vivendo os grupos indígenas Kaingang e Guarani. As terras de
melhor qualidade para a agricultura foram negociadas e retiradas dos indígenas. Ficaram
confinados nas reservas, sendo chefiados por funcionários não-índios, encarregados de
organizar a produção das roças coletivas, para garantir a manutenção das famílias
indígenas.
Apesar das dificuldades enfrentadas, da vida sedentária dentro das reservas, da
exploração de sua força de trabalho e das transferências forçadas impostas àqueles que
se rebelaram contra a administração do SPI, os Kaingang do rio Tibagi continuaram a
viver nas proximidades dos rios, como o Tibagi, o Mococa, o Apucarana Grande, o
24

Na roça tradicional, derrubam o mato, ateiam fogo e enterram as sementes de milho, feijão ou
abóboras.
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Apucaraninha, e o rio do Tigre. As suas pescarias e as principais atividades de
subsistência são realizadas nas terras da União que usufruem. Os indígenas dependem
das matas ciliares, junto aos rios, para colher frutos, apanhar verduras e plantas
medicinais, caçar pequenos animais, notadamente os Kaingang da aldeia Mococa.
A vida em aldeias, em unidades familiares dirigidas por um cacique, em ranchos
que construíam com material retirado da mata, realizando roças, organizando festas e
cultos, notadamente o culto aos mortos25, celebrado pelos Kaingang (BALDUS, 1937), e
os acampamentos que erguiam junto aos rios, para as suas pescarias, as caçadas que
faziam nas matas e nos campos, a coleta de pinhões nos meses de inverno, tais
atividades tradicionais foram sendo substituídas pelo sistema estabelecido pelas diretrizes
da política indigenista brasileira para as reservas indígenas, em que devem permanecer
confinados em reduzidas áreas de terras, administradas dentro do rigor da burocracia
implantada pelo órgão que é responsável pela proteção e apoio aos povos indígenas no
Brasil.
Os estudos que interpretaram a situação histórica do contato entre índios e nãoíndios no Sul do Brasil26 revelaram que os Kaingang, os Xokleng, os Guarani e os Xetá
perderam parte significativa de suas terras, matas de Araucaria angustifolia, e de seu
patrimônio cultural e ambiental. Suas sociedades passaram por transformações, devido
às adaptações que ocorreram em suas culturas, modos de se organizar socialmente, de
explorar a natureza, de homenagear os seus mortos, de construir as suas representações
e as suas práticas sociais (HELM, 1996, 2004, 2007).

4.9.6.1 O entorno
As terras indígenas Queimadas e Mococa estão situadas em região em que
predominam as plantações de pinus e de eucaliptos, usadas pela empresa Klabin, que

25

O culto aos mortos dos Kaingang foi descrito por Baldus (1937) e Loureiro Fernandes (1941).
Está sendo realizado somente na Terra Indígena Xapecó em Santa Catarina, em dias de hoje.
Consultar Veiga ( 1994) e Crépeau (1994).
26
COELHO DOS SANTOS (1973); HELM (1974; 1977); PIRES ( 1975) elaboraram textos e teses
sobre as relações de contato entre índios e não índios no Sul do Brasil, inspirados na teoria da
fricção interétnica de R.Cardoso de Oliveira ( 1964).
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fabrica papel. Também produz celulose e móveis. Tem uma quantidade grande de
operários que vivem nas imediações da fábrica.
Na região próxima a Natingui e à aldeia Mococa há um número significativo de
rebanhos de gado para corte.
Em alguns locais plantam milho, cana de açúcar e soja. A soja foi introduzida
recentemente. Está plantada nos locais mais planos, enquanto o gado ocupa as áreas
mais acidentadas e em que há morros.
O município de Ortigueira, apesar de estar cercado por fazendas e pequenas
propriedades de sitiantes que produzem agricultura de subsistência, é considerado um
dos mais pobres do Paraná. A sua arrecadação é pequena, se comparada a de outros
situados no médio Tibagi.
O fato de haver sido instalada uma fábrica de papel e uma usina hidrelétrica pela
indústria Klabin gerou o desenvolvimento de Telêmaco Borba e o município de Ortigueira
não cresceu. Suas estradas de acesso são precárias e a infra–estrutura de restaurantes e
hotéis é pequena.
Há uma expectativa das autoridades locais, quanto à instalação da Usina Mauá na
região. Acreditam que o empreendimento poderá impulsionar o desenvolvimento de
Ortigueira e aumentar o de Telêmaco Borba.
Uma vez que a aldeia Mococa está situada a poucos quilômetros do local previsto
para a obra ser construída, há expectativa que ocorra uma grande mobilização de
pessoas, novos moradores, que podem contribuir, para que os índios se tornem visíveis
no cenário interétnico. Pensam em incrementar a produção de seus artesanatos com a
finalidade de realizarem mais vendas em Telêmaco Borba. Provavelmente vai ocorrer
uma procura pelas terras e as autoridades indígenas vão ser pressionadas, para fazer
acordos com não-índios, no sentido de realizarem parcerias agrícolas e outras atividades
que os intrusos vão tentar realizar nas terras indígenas de Mococa. A FUNAI deverá ficar
atenta, quanto às eventuais invasões do território indígena.
Na região vai aumentar a especulação imobiliária e as terras indígenas vão ser
cobiçadas pelos não-índios.
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4.9.7

Contato interétnico, políticas públicas e empreendimentos privados
4.9.7.1 Os Kaingang da Bacia do Rio Tibagi : relações de contato
Como foi tratado nesse estudo, no item que se refere à história recente dos

Kaingang da Bacia do rio Tibagi, as matas e os campos ocupados pelos indígenas foram
sendo conquistados pelos não-índios que invadiram o território de ocupação tradicional
Kaingang e criaram fazendas, vilas e cidades. Os grupos indígenas necessitaram se
refugiar em regiões ainda não atingidas pelos colonizadores. Os indígenas reagiram à
invasão de seu território e atritos ocorreram entre índios e brancos, desde o século XVIII
até as primeiras décadas do século XX.
Em 1910, quando o governo da União criou o Serviço de Proteção ao Índio os
povos indígenas passaram a ter um contato permanente com os segmentos da sociedade
nacional, com os funcionários do órgão de proteção, com professores e técnicos das
áreas de saúde e agricultura.
Os Kaingang têm realizado viagens para a capital do Estado do Paraná, Curitiba,
para o Rio de Janeiro, e nos últimos anos, para Brasília para obter apoio para os seus
projetos, para encaminhar as suas reivindicações, solicitar a demarcação das terras por
eles ocupadas e tentar recuperar áreas de terras que foram apropriadas pelos não-índios.
No Paraná, os povos indígenas se dirigem com freqüência à Assessoria de
Assuntos Indígenas da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado, para
apresentar as suas reivindicações e receber apoio do Governo.
Nas prefeituras dos municípios notadamente das cidades de Ortigueira, Telêmaco
Borba e Curitiba, os Kaingang apresentam os seus projetos e solicitam apoio para as
suas comunidades. Há um contato intenso e diário das lideranças indígenas com as
autoridades municipais, na região do Rio Tibagi.
As lideranças indígenas, o cacique e o vice-cacique, acompanhadas dos
administradores regionais da Funai, também se dirigem ao Ministério Público Federal,
marcam reuniões com os procuradores, para apresentar os problemas de suas
comunidades. Solicitam apoio para as suas reivindicações toda vez que entendem que os
seus direitos não estão sendo respeitados. O MPF age como o fiscal da Lei, analisa e
interpreta os fatos apresentados pelos indígenas. No caso do projeto de construção da
UHE Mauá, o MPF de Londrina está atento, acompanha o desenrolar dos fatos, os
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procedimentos que estão sendo realizados, faz reuniões e audiências para a discussão e
encaminhamento das questões que dizem respeito aos direitos dos Kaingang e Guarani
da Bacia do Rio Tibagi, à proteção do meio ambiente em que vivem.
Também há membros de ONGs que habitam em cidades situadas nas
proximidades dos postos indígenas, geralmente vinculados às igrejas de diversos credos,
que estabelecem um contato direto com as autoridades indígenas e atuam na distribuição
de cestas básicas, ferramentas, maquinário para que os indígenas intensifiquem as suas
produções de roças.
Na derrubada e exploração da madeira que havia nas terras indígenas, os nãoíndios utilizaram o braço indígena para a retirada da mata e fizeram acordos com as
autoridades indígenas e do SPI para a comercialização das madeiras de lei.
O pequeno excedente das roças produzidas pelos Kaingang é comercializado na
região de Ortigueira e de Telêmaco Borba. Muitas vezes, ficam endividados nas casas
comerciais da região e pagam os negociantes com a produção de milho de suas roças.
A produção de soja está sendo comercializada para atender as necessidades da
Associação Comunitária Indígena. A soja, rica em nutrientes, não está sendo aproveitada
na alimentação indígena, porque não incorporaram em sua dieta os alimentos à base de
soja. Também não é produzido e consumido o leite de soja.
Na região do rio Tibagi, nos municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba existe a
exploração de diamantes que ocorre há muito tempo. Garimpeiros extraem as pedras
preciosas do leito do Tibagi. Os índios já participaram dessa atividade. Ainda há a
exploração de areia do rio Tibagi pelos Kaingang que vivem em aldeias situadas junto ao
rio Tibagi.

4.9.7.2 Os empreendimentos públicos e privados
Os empreendimentos públicos e privados realizados por empresas que objetivam a
exploração de recursos hídricos, devem atender às determinações dos órgãos estaduais
e federais, quanto ao respeito pelas populações locais e o ambiente natural onde a obra
vai ser realizada. O fato de haver sido desenhado um projeto para a Bacia do rio Tibagi e
a Usina Mauá ser prioridade dos governos, para gerar energia a ser transmitida para os
grandes centros industriais, não retira a responsabilidade de seus empreendedores, que
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integram o Consórcio Cruzeiro do Sul, de projetarem a aplicação de recursos para
programas sociais que contemplem índios e não-índios da Bacia do rio Tibagi e para
programas ambientais que contribuam para a recuperação das matas da região.
Deve haver uma significativa responsabilidade social em relação aos povos e
categorias sociais que habitam as regiões de Ortigueira e Telêmaco Borba, no médio rio
Tibagi. Os programas devem ser dirigidos ao grande coeficiente de população pobre e
menos privilegiada que necessita de melhores condições de vida. Esperam alcançar a
auto-sustentabilidade com o apoio dos executores da obra que venha a ser implantada na
Bacia do rio Tibagi. Há uma expectativa entre índios e não-índios que, se a obra for
construída, os municípios da região vão se desenvolver e a população vai alcançar
melhores condições de sobrevivência. Na atualidade, esta expectativa predomina no
cenário da Bacia do rio Tibagi.

4.9.8 Levantamento das condições de saúde
Os Kaingang e os Guarani da Bacia do rio Tibagi estão recebendo tratamento
médico e odontológico em suas aldeias, nas enfermarias instaladas pela Funai. As
enfermarias foram remodeladas e são bem equipadas.
As equipes da Funasa dão atendimento diário aos indígenas. Utilizam veículos
novos para fazer as visitas às aldeias indígenas. O enfermeiro e em alguns casos, os
enfermeiros atendem os indígenas, fazem as recomendações necessárias. Nos casos em
que é necessária a presença do médico, os indígenas são atendidos por um profissional
que faz visitas semanais em cada aldeia indígena.
Providenciam o deslocamento dos casos mais graves de doenças em que os
indígenas precisam de internamento em hospitais da região. No hospital de Ortigueira e
em Telêmaco Borba, os casos mais graves de doenças são atendidos e a caminhonete
da Funasa conduz as pessoas enfermas para que recebam tratamento especializado. As
prefeituras da região dão apoio aos indígenas que necessitam de atendimento em seus
hospitais.
Há um dentista contratado para visitar as aldeias. Os indígenas são atendidos no
consultório odontológico instalado em cada Terra Indígena.
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De acordo com o relato do enfermeiro que atua no posto indígena, as doenças
mais comuns são as gripes, as complicações respiratórias, dores de cabeça, dores
lombares, verminoses, as complicações de alguns partos que são atendidas nos hospitais
da região e os casos de câncer. No mês de julho, faleceu um rapaz de 15 anos vítima de
leucemia. Faltou realizar o tratamento de quimioterapia com regularidade em hospital de
Londrina.
Há atendimento odontológico realizado por profissional contratado para tratar da
saúde bucal dos indígenas.
Observou-se que o profissional permanece no seu consultório aguardando os
clientes, para realizar o tratamento dos dentes em crianças, adultos e velhos. Foi
recomendado que o dentista faça visitas aos indígenas em suas casas. Deve explicar a
importância do tratamento odontológico para a saúde bucal dos indígenas.
Foi registrado que há necessidade de ser dada uma atenção especial à questão do
lixo. Observou-se em todas as aldeias, notadamente em Queimadas e Mococa, que há
papéis, plásticos, latas, garrafas jogadas no solo nas aldeias. Também os pesquisadores
que ingressaram nas matas, observaram a presença de muito lixo dentro das matas,
inclusive os estudiosos que examinaram a qualidade da água, visitaram as nascentes,
anotaram a presença de lixo jogado junto às nascentes dos rios nessas aldeias.
Seria necessário que houvesse um programa de educação ambiental a ser
realizado nas escolas indígenas da Bacia do rio Tibagi.
Importante informar que os Kaingang e os Guarani da Bacia do rio Tibagi recorrem
às práticas de medicina tradicional ou caseira para a cura de algumas doenças. Há os
curandeiros que têm o saber sobre as plantas e as ervas medicinais que são encontradas
nas matas e próximas aos rios. São indivíduos que coletam e preparam as plantas,
sabem reconhecer na mata as variedades de espécies e preparam “garrafadas” para os
enfermos que recorrem aos curandeiros. É comum haver índios e índias nas portas das
casas desses “especialistas” aguardando para receber o atendimento do curandeiro.
Hoje, devido às enfermarias instaladas em cada terra indígena, os indígenas recorrem
aos especialistas locais e ao atendimento médico na enfermaria. As parteiras que
atendiam as mulheres em suas casas foram substituídas pelo atendimento em casas de
saúde e hospitais da região.
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4.9.9

Inserção dos grupos indígenas nas políticas públicas, federal, estadual e
municipal
Os Kaingang e os Guarani da Bacia do rio Tibagi têm atuado na indicação dos

seus chefes de postos indígenas e administradores regionais da Funai. Os chefes de
terras indígenas índios ou não-índios solicitam apoio das comunidades indígenas, para
serem indicados para os cargos ou para permanecerem ocupando posições de poder.
Os indígenas que concorrem às eleições para a posição de cacique ou vicecacique procuram receber o apoio das autoridades locais e regionais da Funai. Também
as eleições para presidente, vice-presidente e membros do Conselho Indígena Regional
são acompanhadas de perto pelos funcionários da Funai que procuram indicar ou manter
aqueles índios que dão apoio às autoridades do órgão.
As autoridades indígenas também se aproximam e fazem camaradagem com os
políticos locais, os vereadores, os secretários municipais para receber apoio aos seus
projetos. Fazem visitas constantes às secretarias de estado, para apresentar as suas
reivindicações. Geralmente são acompanhados pelo chefe administrativo da regional da
Funai.
No Paraná, os líderes indígenas obtiveram apoio do governo do Estado para a
construção de suas casas. Em todo o Estado os indígenas receberam casas de alvenaria
de cinco peças, com banheiro instalado. Vivem em dias de hoje com algum conforto, em
habitações sólidas em que a chuva e o vento não penetram.
Autoridades indígenas têm concorrido às eleições municipais, ingressam em um
partido político, fazem campanha, geralmente apoiados por um deputado estadual da
região em que se situa a terra indígena em que vivem, e tentam se eleger como
vereadores. Nas terras indígenas da Bacia do rio Tibagi, muitos líderes indígenas
concorreram às eleições municipais, em Apucaraninha, São Jerônimo.
Os Kaingang e os Guarani dessa região têm realizado as provas do vestibular em
Universidades Estaduais e na Federal do Paraná, em diversos cursos. Há um número
significativo de indígenas que estão fazendo cursos nas universidades. Concorrem para
as vagas especiais e são admitidos como estudantes em várias áreas do conhecimento.
Os líderes indígenas algumas vezes se dirigem à Brasília, à sede nacional da
Funai, para em reuniões com autoridades do órgão, apresentarem as suas queixas e
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reivindicações, em caso de não serem atendidos os seus pedidos, de identificação e
demarcação de suas terras, de invasões e exploração dos recursos naturais de suas
reservas.
A Usina Hidrelétrica Mauá foi projetada para ser construída na Bacia do Rio Tibagi,
pela Companhia Paranaense de Energia-Copel, que projetou outros empreendimentos
para o aproveitamento dos recursos hídricos do Tibagi.
Na atualidade, como foi mencionado, há um empenho dos governos para a
construção de usinas hidrelétricas no país, para aumentar a produção de energia para a
aceleração do crescimento econômico.
Está sendo tratado neste estudo que a Bacia do rio Tibagi é o território de
ocupação tradicional dos povos indígenas Kaingang e Guarani. Dependem do rio Tibagi e
de seus afluentes, para a realização de suas principais atividades de subsistência e
manter vivas as suas tradições culturais, os seus saberes.
Os Kaingang de Ortigueira têm relações de parentesco, de camaradagem, de
compadrio com os demais Kaingang que vivem nas outras terras situadas na Bacia do Rio
Tibagi. Os Kaingang da T.I. Queimadas têm parentes na T.I. Mococa, na T.I. Apucarana,
na T.I. Barão de Antonina e na T.I. São Jerônimo. Nesta terra, em São Jerônimo, vivem
índios Kaingang e Guarani. Há um número significativo de índios Guarani, sendo que a
maioria está aparentada com os Kaingang. Os Guarani de São Jerônimo, diferentemente
do que ocorre em outras terras contraem casamento com membros do grupo Kaingang.
Há mestiços de Guarani com Kaingang, de Guarani com não-índios, de Kaingang com
não-índios na Terra Indígena São Jerônimo, situada no município de São Jerônimo da
Serra.
Os Kaingang visitam os seus parentes em outras terras indígenas, encontram
mulheres para namorar e casar nas aldeias em que vivem, e em outras aldeias,
estabelecem laços de amizade e de compadrio com os índios de outras áreas. Marcam
partidas de futebol com os times de aldeias vizinhas, participam de festas religiosas, da
Festa do Dia do Índio, em terras localizadas na região, de casamentos em suas terras e
em outros locais habitados pelos Kaingang. Prestigiam reuniões convocadas pelas
autoridades indígenas para a discussão de assuntos de interesse dos Kaingang do rio
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Tibagi27. Há uma rede forte de relações sociais entre os Kaingang do Rio Tibagi e entre os
Kaingang e os Guarani.
Os Kaingang estão informados sobre as conseqüências sociais e ambientais da
usina hidrelétrica Apucaraninha construída no rio Apucaraninha, há várias décadas, que
causou danos aos indígenas. Foram transferidos do local onde havia a sua antiga aldeia,
no posto velho, para a área de terras que estão ocupando, nas proximidades dos rios
Apucaraninha, Apucarana, Tibagi e do Salto Apucaraninha. Há dois anos, vieram a
receber as compensações pelos prejuízos causados ao meio ambiente em que vivem.
Têm conhecimento que as suas áreas de terras vão receber os impactos da
construção da usina Mauá se for autorizada a licença de instalação do empreendimento.
Os Kaingang de Mococa consideram que a sua aldeia vai ser mais afetada que as demais
situadas na Bacia do Rio Tibagi.
Nos últimos anos, o setor elétrico incorporou diversos conceitos para uma melhor
compreensão dos efeitos decorrentes da implantação de projetos hidrelétricos.
As pesquisas realizadas nas últimas décadas contribuíram para a produção de
conceitos como impacto global, área de influência, direito difuso. Tais noções têm levado
a uma melhor compreensão do que pode acontecer ou deixar de acontecer, em termos
locais e regionais, devido à implantação de um projeto hidrelétrico (SANTOS, et. al.1998).
A divisão em impactos diretos/indiretos se mostrou inoperante e tem sido questionada
pelos investigadores.
Os indígenas da Bacia do Rio Tibagi como foi analisado dependem de suas terras
e de seu território de ocupação tradicional, para a realização de suas atividades de
sobrevivência, para por em prática suas crenças, mitos, enterrar os seus mortos, fazer
festas, celebrar uniões entre casais, estabelecer as redes de sociabilidade que os
mantém em contato. Preservam suas identidades étnicas e sociais, os nomes que herdam
de seus antepassados. Sua memória é valorizada, se pensam como índios, distintos dos
não-índios com os quais mantêm intenso contato há muito tempo. Perambulam pelo
território tradicional para as atividades de caça, pesca e coleta de material vegetal para a

27

Ver fotos da reunião dos Kaingang da Bacia do rio Tibagi sobre o projeto hidrelétrico São
Jerônimo, realizada em na aldeia-sede da Terra Indígena Apucarana, HELM, 1998, Laudo
Antropológico: Povos Indígenas da Bacia do Rio Tibagi, Kaingang e Guarani, e os projetos
das usinas hidrelétricas Cebolão e São Jerônimo.
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confecção de seus artesanatos. Também acampam em cidades, como Londrina, Ponta
Grossa, Palmeira e Curitiba, para a comercialização de seus cestos de taquara.
Foi descrito que os indígenas devem permanecer em reservas, nas terras
indígenas. São transferidos sempre que no entendimento dos seus chefes, cometem
faltas e são levados para outras áreas por decisão de autoridades indígenas e de
brancos. Por outro lado, têm consciência da importância de seu território e lutam pelos
seus direitos, inclusive recorrem à Justiça para que seus direitos históricos sejam
reconhecidos.

4.9.10 Os impactos sociais e ambientais para os povos indígenas da Bacia do Rio
Tibagi
A Terra Indígena Queimadas tinha uma área consideravelmente maior do que tem
hoje. Integrava o antigo território de ocupação tradicional Kaingang. Os grupos indígenas
Kaingang e Guarani eram os habitantes de toda a Bacia do Rio Tibagi como foi descrito.
Os colonizadores foram se expandindo e ocupando terras por toda a Bacia, criaram
fazendas, vilas e cidades nos locais habitados pelos indígenas. Seus territórios foram
reduzidos. O SPI delimitou as reservas indígenas. Ficaram confinados em postos
indígenas, administrados por funcionários do SPI/Funai.
A mata de araucárias foi derrubada, devido à política indigenista do governo da
União, do Ministério da Agricultura de negociar no passado, grandes quantidades de
madeiras das terras indígenas com os empresários da região (Ortigueira e Telêmaco
Borba). Devido a esta política implantada até 1975, os indígenas vivem em terras em que
o ambiente natural está devastado e necessita ser recuperado.
A construção da usina Mauá no Rio Tibagi vai ocasionar impactos para os
indígenas e as suas áreas de terras e matas serão atingidas pelas obras da usina.
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4.9.10.1 Impactos em Queimadas
4.9.10.1.1

Expectativas dos índios

Há na atualidade uma grande expectativa dos índios das aldeias Mococa e
Queimadas sobre a provável construção da Usina Mauá no rio Tibagi. Estão preocupados
com as eventuais alterações no local e no modo de vida de sua aldeia.
Tabela LXXX – Atributos do impacto: Expectativa dos índios

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento
Regional
Negativa
Direta
Certa
Permanente
Alta
Alta
Reversível

Medidas Mitigadoras
Em relação à expectativa dos índios da aldeia Queimadas sobre a provável
construção da usina Mauá no rio Tibagi, devem ser programadas reuniões com os líderes,
para que haja um esclarecimento sobre a obra, seus possíveis impactos e os benefícios
que a obra poderá contemplar as comunidades indígenas.

4.9.10.1.2

Levantamento de informações

Os estudos sociais e ambientais que tratam sobre as terras indígenas e a
população das áreas Mococa e Queimadas contribuem para o conhecimento a respeito
dos povos indígenas da Bacia do rio Tibagi, tradições, modo de vida, organização social,
organização política e econômica dessas populações. O local onde estão situadas as
terras indígenas, o entorno em que se desenvolvem as relações de contato, a
caracterização da região, como uma das mais pobres do Paraná, são contribuições
importantes, para uma análise sociológica das populações indígenas e não indígenas.
Uma obra que trate sobre “Os estudos sócio-ambientais” realizados pelas equipes de
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consultoria deve ser publicada com o apoio do Consórcio Cruzeiro do Sul, para ser
amplamente divulgado o trabalho realizado na região dos municípios de Ortigueira e
Telêmaco Borba, nas Terras Indígenas da Bacia do rio Tibagi.

Tabela LXXXI – Atributos do impacto: Levantamento de informações.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

4.9.10.1.3

QUALIFICAÇÃO
Planejamento
Regional
Positiva
Direta
Certa
Permanente
Alta
Alta
Irreversível

Deslocamento entre aldeias:

A notícia sobre a eventual construção da Usina Mauá no rio Tibagi está gerando
uma movimentação de população na região. Os indígenas têm participado de reuniões
nas cidades de Londrina e Curitiba para se informarem sobre a obra. É provável que
ocorra um deslocamento das famílias indígenas que vivem na Terra Indígena Queimadas
para a Terra Indígena Mococa. Vão ser atraídos pelas possíveis compensações que
venham a ocorrer. A FUNAI deverá intervir porque para ocorrer à transferência dos índios
de uma aldeia para outra é necessária à aprovação desse Órgão.
O deslocamento entre as aldeias deve continuar na fase de operação. Alguns
indígenas de outras terras da Bacia do rio Tibagi devem se deslocar para a aldeia Mococa
atraídos pela movimentação do comércio gerado pela população que foi habitar em
Telêmaco Borba.
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Tabela LXXXII – Atributos do impacto: Deslocamento entre aldeias

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento, Implantação e Operação
Regional
Negativa
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível

Medidas Mitigadoras
Medidas devem ser tomadas para que haja uma relativa permanência dos
indígenas em suas aldeias. A construção de um ginásio de esportes e de uma casa da
cultura indígena, na aldeia de Queimadas, são atrativos que podem conter o
deslocamento entre as aldeias.

4.9.10.1.4

O aumento da venda de artesanatos na região de Telêmaco Borba:

Os indígenas atraídos pela notícia da construção da obra e conseqüente aumento
da população não-indígena em Telêmaco Borba estão levando seus artesanatos para
serem comercializados principalmente na cidade de Telêmaco Borba.
Os indígenas tanto da Terra Queimadas e os da aldeia Mococa devem intensificar
a comercialização de seus artesanatos na cidade de Telêmaco Borba. Vão acampar
nessa cidade para realizar a venda de seus artesanatos atraídos pela possibilidade de um
mercado maior. É provável que deixem de realizar suas roças tradicionais para sobreviver
do comércio de seus artesanatos. A cidade exerce grande atração para os indígenas,
principalmente na faixa etária entre 15 a 35 anos, que gostam de apreciar as luzes, os
edifícios, as pessoas e os automóveis que circulam nas cidades.
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Tabela LXXXIII – Atributos do impacto: O aumento da venda de artesanatos na região de
Telêmaco Borba

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento, Implantação e Operação
Regional
Positiva
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível

Medidas de apoio
Como uma medida de apoio aos indígenas que vão intensificar a venda de
artesanatos na região deve ser construída uma casa do artesanato na cidade de
Telêmaco Borba, para que os indígenas realizem suas atividades de comércio de
artesanato. Também uma pousada para alojar as famílias indígenas, enquanto estiverem
realizando as vendas na cidade.

4.9.10.1.5

Deslocamentos de não-indíos para as terras indígenas

Os arrendatários, os ribeirinhos, aqueles que não possuem terras e devem deixar
os locais em que vivem na atualidade junto ao rio Tibagi, provavelmente vão se deslocar
para as terras indígenas à procura de terras para garantirem a sobrevivência.
Durante a fase de operação do empreendimento, os não-índios podem tentar fazer
parcerias com os índios para produzirem roças de subsistência para garantir a
sobrevivência de suas famílias.
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Tabela LXXXIV – Atributos do impacto: Deslocamentos de não-indíos para as terras indígenas

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação e Operação
Regional
Negativa
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível

Medidas Mitigadoras
Como medida mitigadora deve ser dado um apoio jurídico no sentido dos índios de
Queimadas reocuparem as terras que foram invadidas por não-índios. Também deve
haver um maior controle sobre a presença de intrusos nas terras indígenas.

4.9.10.2 Impactos em Mococa
4.9.10.2.1

Expectativas dos índios

Há na atualidade uma grande expectativa dos índios da aldeia Mococa sobre a
provável construção da Usina Mauá no rio Tibagi. Estão preocupados com as eventuais
alterações no local e no modo de vida de sua aldeia.
Tabela LXXXV – Atributos do impacto: Expectativa dos índios.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento
Regional
Negativa
Direta
Certa
Permanente
Alta
Alta
Reversível
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Medidas Mitigadoras
Em relação à expectativa dos índios da aldeia Mococa sobre a provável construção
da usina Mauá no rio Tibagi, devem ser programadas reuniões com os líderes, para que
haja um esclarecimento sobre a obra, seus possíveis impactos e os benefícios que a obra
poderá contemplar as comunidades indígenas.

4.9.10.2.2

Levantamento de informações

Os estudos sociais e ambientais sobre as Terras indígenas e sobre a população
das áreas Mococa e Queimadas contribuem para o conhecimento sobre os povos
indígenas da Bacia do Rio Tibagi, tradições, modo de vida, organização social,
organização política e econômica dessas populações. O local onde estão situadas as
Terras indígenas, o entorno em que se desenvolvem as relações de contato, a
caracterização da região, como uma das mais pobres do Paraná, são contribuições para
uma análise sociológica das populações indígenas e não indígenas. Uma obra que trate
sobre “Os estudos sócio-ambientais” realizados pelas equipes de consultoria deve ser
publicada com o apoio do Consórcio Cruzeiro do Sul, para ser amplamente divulgado o
trabalho realizado na região dos municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba, nas Terras
Indígenas da Bacia do rio Tibagi.
Tabela LXXXVI – Atributos do impacto: Levantamento de informações

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

4.9.10.2.3

QUALIFICAÇÃO
Planejamento
Regional
Positiva
Direta
Certa
Permanente
Alta
Alta
Irreversível

Deslocamento entre aldeias:

A notícia sobre a provável construção da Usina Mauá no rio Tibagi está gerando
uma movimentação de população na região. Os indígenas têm participado de reuniões
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nas cidades de Londrina e Curitiba para se informarem sobre a obra. É provável que
ocorra um deslocamento das famílias indígenas que vivem na Terra Indígena Queimadas
para a Terra Indígena Mococa. Vão ser atraídos pelas possíveis compensações que
venham a ocorrer. A FUNAI deverá intervir porque para ocorrer à transferência dos índios
de uma aldeia para outra é necessária a aprovação desse Órgão.
O deslocamento entre as aldeias deve continuar na fase de operação. Alguns
indígenas de outras terras da Bacia do rio Tibagi devem se deslocar para a aldeia Mococa
atraídos pela movimentação do comércio gerado pela população que foi habitar em
Telêmaco Borba.
Tabela LXXXVII – Atributos do impacto: Deslocamento entre aldeias

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento, Implantação e Operação
Regional
Negativa
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível

Medidas Mitigadoras
Medidas devem ser tomadas para que haja uma relativa permanência dos
indígenas em suas aldeias. A construção de um ginásio de esportes e de uma casa da
cultura indígena, na aldeia Mococa, são atrativos que podem conter o deslocamento entre
as aldeias.

4.9.10.2.4

O aumento da venda de artesanatos na região de Telêmaco Borba:

Os indígenas atraídos pela notícia da construção da obra e conseqüente aumento
da população não-indígena em Telêmaco Borba estão levando seus artesanatos para
serem comercializados principalmente na cidade de Telêmaco Borba.
Os indígenas tanto da Terra Queimadas, como os da aldeia Mococa devem
intensificar a comercialização de seus artesanatos na cidade de Telêmaco Borba. Vão
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acampar nessa cidade para realizar a venda de seus artesanatos atraídos pela
possibilidade de um mercado maior. É provável que deixem de realizar suas roças
tradicionais. Vão sobreviver do comércio de seus artesanatos. A cidade exerce grande
atração para os indígenas, principalmente na faixa etária entre 15 a 35 anos. Gostam de
apreciar as luzes, os edifícios, as pessoas e os automóveis que circulam nas cidades.
Tabela LXXXVIII – Atributos do impacto: O aumento da venda de artesanatos na região de
Telêmaco Borba

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento, Implantação e Operação
Regional
Positiva
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível

Medidas de Apoio
Como uma medida de apoio aos indígenas que vão intensificar a venda de
artesanatos na região deve ser construída uma casa do artesanato na cidade de
Telêmaco Borba, para que os indígenas realizem suas atividades de comércio de
artesanato. Também uma pousada para alojar as famílias indígenas, enquanto estiverem
realizando as vendas na cidade.

4.9.10.2.5

Impacto sobre a pesca de espécies do rio Tibagi

Os Kaingang da aldeia Mococa realizam pescarias nos rios Tibagi e Mococa. Com
a construção da usina a área de pesca ficará limitada ao rio Mococa. A alimentação dos
Kaingang já deficiente em proteínas terá um balanço nutricional negativo. Os eventuais
deslocamentos dos indígenas a procura de espécies vegetais apreciadas em sua
alimentação retiradas das matas ciliares dos rios Tibagi e Mococa ficarão restritas a área
do rio Mococa.
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Tabela LXXXIX – Atributos do impacto: Impacto sobre a pesca de espécies do rio Tibagi

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação e Planejamento
Regional
Negativa
Direta
Certa
Permanente
Média
Média
Reversível

Medidas Mitigadoras
Como medida mitigadora deve ser orientada uma alimentação balanceada em
nutrientes essenciais, através de programas sociais que incluam cursos com nutricionistas
nas escolas das aldeias indígenas para contribuir na qualidade da merenda escolar e
alimentação das comunidades indígenas.

4.9.10.2.6

Impacto sobre a área de lazer dos índios de Mococa no Rio Tibagi:

Os Kaingang da área Mococa costumam realizar atividades de lazer nas praias
formadas pelo Rio Tibagi. As alterações que possam ocorrer devido à construção da obra
e a barragem são fatos que vão alterar o modo de vida dos indígenas.
A praia formada pelo rio Tibagi que se constitui em um espaço de lazer precisa ser
substituída por outra atividade para compensar a ausência da praia do rio.
Tabela XC – Atributos do impacto: Impacto sobre a área de lazer dos índios de Mococa no Rio
Tibagi:

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação e Operação
Regional
Negativa
Direta
Certa
Permanente
Média
Média
Reversível
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Medidas Mitigadoras
Como medida mitigadora para atenuar esse impacto sobre a área de lazer, a
construção do ginásio de esportes e a casa de cultura se constituem também em uma
contribuição para as atividades de lazer dos indígenas.

4.9.10.2.7

Proximidade da obra (Doenças e Acidentes)

O fato da obra estar planejada para ser construída a 8,8 km em linha reta do local
da aldeia Mococa pode ocasionar doenças na população indígena a serem transmitidas
pelos não-índios. A maior circulação da população indígena e não-indígena pelas
estradas de acesso deve gerar acidentes com riscos para a população. Os insetos
poderão transmitir doenças na população. Também pode aumentar o número de
estabelecimentos que vão vender bebidas alcoólicas. Este fato pode gerar um aumento
do alcoolismo na região.
Tabela XCI – Atributos do impacto: Proximidade da obra (Doenças e Acidentes).

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação
Regional
Negativa
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível

Medidas Mitigadoras
Como medida mitigadora se propõe campanhas de esclarecimento, através de
cursos de primeiros socorros e prevenção de doenças com profissionais da área de
saúde. Também uma campanha de esclarecimento sobre as conseqüências do
alcoolismo para a população local.
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4.9.10.2.8

Deslocamentos de não-indíos para as terras indígenas

Os arrendatários, os ribeirinhos, aqueles que não possuem terras e devem deixar
os locais que vivem na atualidade junto ao rio Tibagi, provavelmente vão se deslocar para
as terras indígenas a procura de locais para a sobrevivência.
Durante a fase de operação do empreendimento, os não-índios podem tentar fazer
parcerias com os índios para produzirem roças de subsistência para garantir a
sobrevivência de suas famílias.
Tabela XCII – Atributos do impacto: Deslocamentos de não-indíos para as terras indígenas.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação e Operação
Regional
Negativa
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível

Medidas Mitigadoras
Como medida mitigadora deve ser dado um apoio jurídico no sentido dos índios
reocuparem as terras que foram invadidas por não-índios. Também deve haver um maior
controle sobre a presença de intrusos nas terras indígenas.

4.9.11 Considerações Gerais
É de se esperar que haja um acirramento nas relações entre os membros das
facções Kaingang, devido às disputas entre eles, nas eventuais relações de trabalho,
junto aos novos moradores;
Os Kaingang de Mococa vão disputar com os indígenas de outras áreas a
participação em projetos sociais que possam contribuir para a melhoria da qualidade de
vida da comunidade de Mococa. Pensam que terão mais direitos, porque a sua aldeia
está situada a poucos quilômetros do local previsto para a construção da obra.
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Os indígenas vão tentar realizar atividades nas imediações das obras, como fazer
a limpeza dos terrenos. Também irão se oferecer para trabalhar em sítios que venham a
ser instalados pelos novos moradores de Telêmaco Borba.
Os indígenas criaram a expectativa de alcançar um desenvolvimento autosustentável que garanta a sobrevivência de todas as famílias que habitam terras
indígenas na Bacia do rio Tibagi. A implantação da Usina Mauá na região pode significar
mudanças para todos os habitantes, sejam índios e não-índios. Esperam que os
benefícios da obra resultem em melhoria de qualidade de vida para os habitantes do local.
As grandes obras de engenharia têm contribuído para gerar crescimento
econômico, para os centros consumidores do país, para onde é transmitida a energia
gerada em uma região, em que predomina a pobreza. Pouco têm contribuído, para o
desenvolvimento sustentável dos muncípios, onde os empreendimentos são construídos,
em áreas pobres, que precisam de investimentos significativos para impulsionar o
desenvolvimento social e econômico da população e da região.
A Terra Indígena Mococa, no entendimento dos Kaingang, vai ser a mais atingida
pela construção da UHE Mauá, no rio Tibagi. Vivem nas proximidades dos rios Mococa e
Tibagi. O rio Mococa é afluente do Tibagi. Os indígenas dependem destes rios para
desenvolver suas atividades de sobrevivência. Dependem das matas ciliares para coletar
alimentos e material vegetal que necessitam para a confecção de ranchos e artesanatos.
Pescam nestes rios. Armam os seus pari para aprisionar peixes nestas armadilhas.
Na maneira de pensar dos Kaingang, o empreendimento vai causar impactos para
a sua comunidade. A construção da obra no rio Tibagi, nas proximidades da aldeia
Mococa vai colocar os indígenas em contato direto com os novos ocupantes das terras e
com a mão-de-obra contratada para trabalhar no local do eixo da barragem.

4.9.12 A participação dos indígenas, decisões e expectativas
Os Kaingang da terra Queimadas esperam que o empreendimento não seja
construído no rio Tibagi, devido aos impactos que pode causar. Por outro lado, têm
expectativas, quanto às compensações que possam ocorrer devido à implantação da
UHE Mauá, no rio Tibagi, região de ocupação tradicional dos indígenas. Sabem que a
obra vai causar impactos para os habitantes da Bacia do rio Tibagi, índios e não-índios.
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Estão informados que em outras terras indígenas os Kaingang foram compensados,
devido à implantação de usinas hidrelétricas em suas terras. A usina Apucaraninha
construída dentro das terras indígenas causou impactos e foram recompensados pela
Copel, devido a instalação da usina nas suas terras.
Também na Terra Barão de Antonina, os Kaingang receberam compensações pela
instalação das torres de alta tensão dentro da reserva indígena. Fizeram reivindicações,
protestos e obtiveram o apoio, através de negociação realizada entre os indígenas,
representantes da Copel e da Funai, com a intermediação do Ministério Público Federal
da regional de Londrina.
Os indígenas esperam recuperar as áreas de terras que foram retiradas deles,
através de acordos realizados em governos anteriores. Os Kaingang de Queimadas têm
expectativa de reocupar uma área de 960ha, que está sendo explorada por um
fazendeiro. Ganharam o processo na Justiça, mas a terra continua sendo explorada pelo
não-índio.
Os Kaingang conhecem os seus direitos e vão lutar por eles, desejam proteger os
recursos naturais das terras que ocupam e esperam receber compensações, se a usina
for aprovada pelo órgão de proteção do meio ambiente, o IAP.
Por toda a Bacia do rio Tibagi, discute-se a questão da construção da usina, as
autoridades municipais, estaduais e a União justificam o projeto, porque:
“há necessidade de ser produzida mais energia no país, para a
aceleração do crescimento econômico”.
Os estudos sobre a UHE Mauá e os Povos Indígenas da Bacia do rio Tibagi foram
realizados por especialistas das várias áreas do conhecimento científico. Os
pesquisadores da equipe de Antropologia abordaram e interpretaram o tema Índios e
Hidrelétricas. Conhecem os problemas decorrentes da implantação de usinas hidrelétricas
nas imediações ou dentro de terras indígenas. Sabem que as usinas causam impactos
globais, com prejuízos sociais e ambientais para os povos e terras indígenas28.
A equipe de Antropologia recomenda, se a usina Mauá for aprovada e construída,
que os indígenas sejam compensados e os impactos minimizados.

28

HELM, op.cit. 1998, Laudo antropológico.
646
____________________________________________________________________________

O assunto é da maior complexidade exige que os estudos sejam realizados em
profundidade e analisados com rigor científico.

Figura 208 - Casas de Queimadas

Figura 209 - Reunião no escritório da Funai em Queimadas
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Figura 210 - Acidente com trem ocorrido em 2004 na terra indigena de Queimadas.

Figura 211 - Casas de Mococa.
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Figura 212 - Índia Kaingang confeccionando artesanato

Figura 213 - Índio Kaingang mostrando armadilha de pesca (Pari) no rio Mococa.
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Figura 214 - Equipe de Qualidade da água no rio Mococa, acompanhada por índio Kaingang da
área
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5 IMPACTOS DA UHE MAUÁ SOBRE AS TERRAS INDÍGENAS DE QUEIMADAS E
MOCOCA
Neste item são descritos os possíveis impactos da construção da UHE Mauá sobre
as Terras Indígenas de Queimadas e Mococa. A opção de agrupar os impactos de todas
as áreas do conhecimento em um único capítulo tem como intuito facilitar a compreensão
das inter-relações existentes entre estas áreas e apresentar os impactos sob um aspecto
de globalidade. Os impactos relacionados à antropologia são descritos no diagnóstico
antropológico apresentado neste documento com o objetivo de manter a coesão do
mesmo, mas são apresentados novamente neste capítulo associados aos demais
impactos.
Para orientar a avaliação dos impactos foram destacadas as seguintes
características:
•

Fase de Ocorrência: O impacto pode ocorrer na fase de planejamento, implantação
ou operação.

•

Área de Abrangência: local , regional ou nacional.

•

Natureza: O impacto pode ser positivo ou negativo.

•

Forma como se Manifesta: Direta ou Indiretamente.

•

Probabilidade de ocorrência: O impacto pode ter uma probabilidade certa, alta,
média ou baixa de ocorrer.

•

Início: reconhecimento do ponto inicial da manifestação dos seus efeitos. (imediato,
curto, médio – longo prazo).

•

Duração: curta ou temporária permanente e longa ou permanente ou ainda cíclica.

•

Importância: Determinação do seu significado em termos relativos, ou seja, em
comparação ao conjunto. (pequena, média ou grande).

•

Possibilidade de Reversão: definição da perspectiva de reversão dos seus efeitos,
por si, ou através de medidas mitigadoras. (irreversível – parcialmente reversível –
reversível).

•

Magnitude: Definição da sua grandeza em termos absolutos. (pequena, média ou
grande).
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5.1

IMPACTOS SOBRE A TERRA INDÍGENA DE QUEIMADAS

5.1.1 Cobertura Vegetal, Tipologias Ambientais e Uso do Solo
5.1.1.1 Redução do imput de germoplasma vegetal
A supressão da cobertura vegetal na área do empreendimento, tanto na fase de
construção da barragem como na de enchimento do reservatório e posterior operação,
deverá reduzir o imput de germoplasma vegetal na área da reserva, através dos
processos de polinização e de dispersão de sementes por anemocoria (através do vento),
entomocoria (por insetos) e por zoocoria (por animais, notadamente pela avifauna). São,
contudo, de difícil quantificação (Tabela XCIII).
Tabela XCIII – Atributos do Impacto: Redução do imput de germoplasma vegetal.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Construção e Enchimento
Regional
Negativo
Indireta
Alta
Permanente
Pequena
Pequena
Irreversível

Medidas mitigatórias
Não há.
Medidas compensatórias
A preservação de ambientes semelhantes a uma distância semelhante, do
reservatório em relação à reserva.
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5.1.2 Mapeamento da Rede Hídrica, Caracterizando as Microbacias e seus
Principais Pontos de Vulnerabilidade
Com relação à reserva indígena de Queimadas, o futuro empreendimento
hidrelétrico Mauá não terá influencia em forma de impacto negativo na rede hídrica
formada pelas duas bacias hidrográficas do rio Ivaí e Tibagi.
A porção sul da reserva indígena pertence à bacia hidrográfica do rio Ivaí, sendo
assim, não existirá influência e nem impacto com relação ao futuro reservatório que será
formado na bacia do rio Tibagi.
Com relação aos rios da porção norte da reserva (bacia do rio Tibagi), os mesmos
possuem suas nascentes dentro da área indígena numa altitude próxima de 800 metros
sobre o nível do mar e sua foz (posição mais a jusante, na saída das delimitações da
reserva) numa altitude próxima de 750 m s. n. m. Ou seja, em sua porção mais próxima
ao futuro empreendimento, os corpos hídricos da reserva estão a 200 m acima do nível
natural do rio Tibagi, na posição do futuro barramento, e 100 m acima do nível máximo
normal do futuro reservatório.
Com a formação do reservatório, a posição mais próxima da reserva será do braço
inundado do rio Barra Grande, a 15 km, aproximadamente. Neste trecho, o desnível será
de 100 m.
Mesmo sendo o ribeirão Formiga e o córrego Grota afluentes formadores do rio
Barra Grande, do qual parte será atingida pelo reservatório, no local da reserva não
haverá qualquer impacto negativo com relação a quantidade e qualidade da rede hídrica
devido ao barramento do rio Tibagi e conseqüente formação do reservatório da UHE
Mauá.
Portanto, em todas as fases de implementação do empreendimento, Planejamento,
Implantação e Operação, conforme supracitado, não foram identificados impactos.

5.1.3 Qualidade da Água
Com relação à reserva indígena de Queimadas, o futuro empreendimento
hidrelétrico Mauá não terá influencia em forma de impacto negativo na qualidade da
águas dos corpos hídricos existentes na reserva, pertencentes as bacias hidrográficas do
rio Ivaí e Tibagi.
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A porção sul da reserva indígena pertence à bacia hidrográfica do rio Ivaí, sendo
assim, não existirá influência e nem impacto na qualidade das águas dos rios
pertencentes a esta bacia com relação ao futuro reservatório que será formado na bacia
do rio Tibagi.
Com relação aos corpos hídricos da porção norte da reserva, pertencentes a bacia
do rio Tibagi, a qualidade de suas águas não terá influencia com a formação do futuro
reservatório da UHE Mauá, visto que esta região não será inundada e terá desnível
aproximado de 100 m entre o local da reserva (750 m) e nível máximo normal do futuro
reservatório (635,00 m).
Ainda com relação aos rios da bacia do rio Tibagi, vale ressaltar que mesmo sendo
o ribeirão Formiga e o córrego Grota afluentes formadores do rio Barra Grande, do qual
parte será atingida pelo reservatório, não haverá qualquer impacto negativo com relação a
qualidade dos corpos hídricos devido ao barramento do rio Tibagi e conseqüente
formação do reservatório da UHE Mauá no local da reserva.
Portanto, em todas as fases do empreendimento, Planejamento, Implantação e
Operação, conforme supracitado, não foram identificados impactos com relação a
qualidade das águas dos corpos hídricos da reserva indígena de Queimadas.

5.1.4 Pedologia e Aptidão Agrícola
Não ocorrerão impactos em nenhumas das fases de implantação da obra na Terra
Indígena de Queimadas.

5.1.5 Levantamento Floristico
Em se tratando da diversidade florística, os impactos negativos são aqueles que
afetam totalmente ou parcialmente a vegetação através do corte raso (remoção total da
vegetação) ou seletivo (remoção parcial da vegetação), antes e/ou durante as atividades
do empreendimento. Outro impacto negativo ocorre durante o enchimento do reservatório,
devido à inundação de áreas vegetadas. Neste estudo, pode-se afirmar que a instalação
da UHE de Mauá não terá impacto direto sobre a vegetação das Reservas Indígenas de
Mococa e Queimadas, pois as áreas de florestas e outras tipologias vegetais que
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pertencem a estas reservas não estão sob a área de influência direta do empreendimento,
portanto não sofrerão corte raso ou seletivo pelas atividades das obras ou durante a
inundação.

5.1.6 Levantamento Faunístico
A Terra Indígena de Queimadas consiste em um dos poucos fragmentos florestais
significativos, tanto em tamanho como em grau de conservação, do médio Tibagi. Por
essas características agrega uma representativa gama de espécies de vertebrados
terrestres, muitas de interesse conservacionista. Porém, caracteriza-se por sofrer grande
pressão antrópica, potencializada pela falta de planejamento no uso de seus recursos
naturais, o que pode ocasionar uma depreciação da fauna em um breve espaço de
tempo.

5.1.6.1 Deslocamento de populações de aracnídeos, miriápodes e percevejos
hematófagos para a Terra Indígena Queimadas.
A construção do reservatório da UHE Mauá acarretará no deslocamento de
espécies causadoras de acidente por picada para diferentes regiões no entorno no
reservatório, além da migração de colônias de percevejos hematófagos dos lajeados para
outros pontos acima do reservatório.
Tabela XCIV – Atributos do impacto: deslocamento de populações de aracnídeos, miriápodes e
percevejos hematófagos para a terra indígena Queimadas.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação da obra e enchimento do reservatório
Local
Negativo
Indiretamente
Baixa
Curta
Pequena
Média
Reversível
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Medida Mitigadora
Desenvolvimento de programa de monitoramento das populações de mosquitos
dentro da Terra Indígena com o objetivo de se detectar alterações neste grupo animal.

5.1.6.2 Aumento das populações de mosquitos hematófagos na Terra
Indígena Queimadas
A formação do lago acarretará no aumento em curto prazo da fecundidade de
populações de culicídeos, em remansos formados pelo futuro lago e em áreas próximas;
aumento temporário na fecundidade de culicídeos na área de ensecadeira, devido à
formação de poças temporárias e acúmulo de água em locas nas rochas expostas.
Tabela XCV – Atriutos do impacto: Aumento das populações de mosquitos hematófagos na Terra
Indígena Queimadas.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Enchimento do reservatório e operação
Local
Negativo
Indiretamente
Baixa
Permanente
Pequena
Grande
Irreversível

Medidas Mitigadoras
Desenvolvimento de programa de monitoramento das populações de mosquitos
dentro da Terra Indígena com o objetivo de se detectar alterações neste grupo animal.

5.1.6.3 Alteração e supressão de ambientes
A instalação da Usina Hidrelétrica de Mauá irá alterar a paisagem atual e poderá
atingir

a

dinâmica

de

sobrevivência

estabelecida

pelos

vertebrados

terrestres

(principalmente mamíferos e aves) que habitam a região. Com a perda de área de vida
total ou parcial, devido ao lago e a UHE de Mauá, algumas espécies poderão deslocar-se
para novas áreas. A TIQ é uma área potencial para o recebimento destes animais, uma
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vez que possui áreas remanescentes de ambientes naturais (florestas e campos), ainda
que bastante alterados. Esse impacto correlaciona-se com o aumento na pressão de caça
e atropelamento.
Tabela XCVI - Atriutos do impacto: alteração e supressão de ambientes.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Fase de implantação da obra
indeterminado da operação
Regional
Negativo
Indiretamente
Média
Longa duração
Média
Média
Irreversível

e

período

Medida Mitigadora
Estabelecimento e recuperação de reservas legais e áreas de preservação
permanente, bem como o monitoramento da fauna de vertebrados terrestres, antes,
durante e depois da implantação do empreendimento.

5.1.6.4 Atropelamentos
A implantação da usina resultará num aumento do fluxo de veículos de pequeno à
grande porte, principalmente nas etapas iniciais, essa mudança irá afetar algumas
espécies de mamíferos. Dos animais comumente relacionados na literatura (Cândido-Jr.
et al. 2002) como os mais afetados por este impacto, muitos ocorrem na área de estudo,
caso dos tatus Euphractus sexcinctus e Dasypus novemcinctus, cachorro-do-mato
Cerdocyon thous, mão-pelada Procyon cancrivorus, furão Galictis cuja, entre outros.
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Tabela XCVII - Atriutos do impacto: atropelamento.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Todas fases
Regional
Negativo
Indiretamente
Média
Média duração
Média
Média
Irreversível

Medidas Mitigadoras
Identificação de áreas de maior incidência de atropelamentos de mamíferos
silvestres (mesmo que potencial) seguida da instalação de placas indicativas de travessia
de animais, conforme modelos utilizados pelo DER - Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Paraná e, se adequado, redutores de velocidade. Com esta
medida, espera-se uma diminuição do índice de atropelamento de animais, bem como a
prevenção de acidentes rodoviários ocasionados por animais em geral.

5.1.6.5 Atividades cinegéticas, captura e comércio de animais
Uma vez que a caça é permitida dentro dos limites da TIQ, uma ampla variedade
de exemplares da fauna é comumente caçada. Com a alteração da paisagem na área de
influência da UHE de Mauá e a possível migração dos animais para a TIQ, espécimes
antes protegidos desta pressão estarão passíveis a esta atividade. Fato agravante é que
alguns dos animais que mais sofrem pressão cinegética, como o cateto, a paca e alguns
veados (Redford 1997, Cullen-Jr. et al. 2000), são cada vez mais raros na região,
devendo, qualquer impacto em suas populações, desencadear um processo de extinção
local. Seus efeitos são intensificados pelas alterações nos hábitats e hábitos da fauna e
normalmente atingem a dinâmica do ecossistema, já que as espécies normalmente
atingidas são de extrema importância para o controle biológico, polinização e dispersão
de sementes.
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Tabela XCVIII - Atriutos do impacto: Atividades cinegéticas, captura e comércio de animais.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Fase de implantação da obra com a construção
da barragem e enchimento do reservatório, fase
de peração da usina.
Regional
Negativo
Indiretamente
Média
Longa duração
Média
Média
Irreversível

Medidas Mitigadoras
Desenvolver programa de Educação Ambiental.
Auxiliar na coibição da caça, captura e comércio de animais silvestres na macroregião por não-índios, sobretudo funcionários da obra, por intermédio de acordos e
parcerias com órgãos governamentais afins. É de extrema importância que se levante
informações sobre o comércio de representantes da fauna autóctone envolvendo índios e
funcionários da obra, aplicando-se as devidas medidas para que tal evento não seja
reincidente.

5.1.7 Análise Ecológica da Paisagem
Entende-se que o empreendimento não terá impacto sobre a terra indígena de
Queimadas sob o ponto de vista da ecologia da paisagem. Esse fato é justificado pela
distancia existente entre a localização do empreendimento e a terra indígena em questão.
Em relação aos fatos de ecologia de paisagem percebe-se que para uma distância como
nesse caso, superior a 30,7 quilômetros, não existe impactos provocados do
empreendimento em relação às terras indígenas.
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5.1.8 Diagnóstico Antropológico
5.1.8.1 Expectativas dos índios
Há na atualidade uma grande expectativa dos índios das aldeias Mococa e
Queimadas sobre a provável construção da Usina Mauá no rio Tibagi. Estão preocupados
com as eventuais alterações no local e no modo de vida de sua aldeia.
Tabela XCIX – Atributos do impacto: Expectativa dos índios.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento
Regional
Negativa
Direta
Certa
Permanente
Alta
Alta
Reversível

Medidas Mitigadoras
Em relação à expectativa dos índios da aldeia Queimadas sobre a provável
construção da usina Mauá no rio Tibagi, devem ser programadas reuniões com os líderes,
para que haja um esclarecimento sobre a obra, seus possíveis impactos e os benefícios
que a obra poderá contemplar as comunidades indígenas.

5.1.8.2 Levantamento de informações
Os estudos sociais e ambientais que tratam sobre as terras indígenas e a
população das áreas Mococa e Queimadas contribuem para o conhecimento a respeito
dos povos indígenas da Bacia do rio Tibagi, tradições, modo de vida, organização social,
organização política e econômica dessas populações. O local onde estão situadas as
terras indígenas, o entorno em que se desenvolvem as relações de contato, a
caracterização da região, como uma das mais pobres do Paraná, são contribuições
importantes, para uma análise sociológica das populações indígenas e não indígenas.
Uma obra que trate sobre “Os estudos sócio-ambientais” realizados pelas equipes de
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consultoria deve ser publicada com o apoio do Consórcio Cruzeiro do Sul, para ser
amplamente divulgado o trabalho realizado na região dos municípios de Ortigueira e
Telêmaco Borba, nas Terras Indígenas da Bacia do rio Tibagi.
Tabela C – Atributos do impacto: Levantamento de informações.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento
Regional
Positiva
Direta
Certa
Permanente
Alta
Alta
Irreversível

5.1.8.3 Deslocamento entre aldeias:
A notícia sobre a eventual construção da Usina Mauá no rio Tibagi está gerando
uma movimentação de população na região. Os indígenas têm participado de reuniões
nas cidades de Londrina e Curitiba para se informarem sobre a obra. É provável que
ocorra um deslocamento das famílias indígenas que vivem na Terra Indígena Queimadas
para a Terra Indígena Mococa. Vão ser atraídos pelas possíveis compensações que
venham a ocorrer. A FUNAI deverá intervir porque para ocorrer à transferência dos índios
de uma aldeia para outra é necessária à aprovação desse Órgão.
O deslocamento entre as aldeias deve continuar na fase de operação. Alguns
indígenas de outras terras da Bacia do rio Tibagi devem se deslocar para a aldeia Mococa
atraídos pela movimentação do comércio gerado pela população que foi habitar em
Telêmaco Borba.
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Tabela CI – Atributos do impacto: Deslocamento entre aldeias.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento, Implantação e Operação
Regional
Negativa
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível

Medidas Mitigadoras
Medidas devem ser tomadas para que haja uma relativa permanência dos
indígenas em suas aldeias. A construção de um ginásio de esportes e de uma casa da
cultura indígena, na aldeia de Queimadas, são atrativos que podem conter o
deslocamento entre as aldeias.

5.1.8.4 O aumento da venda de artesanatos na região de Telêmaco Borba:
Os indígenas atraídos pela notícia da construção da obra e conseqüente aumento
da população não-indígena em Telêmaco Borba estão levando seus artesanatos para
serem comercializados principalmente na cidade de Telêmaco Borba.
Os indígenas tanto da Terra Queimadas e os da aldeia Mococa devem intensificar
a comercialização de seus artesanatos na cidade de Telêmaco Borba. Vão acampar
nessa cidade para realizar a venda de seus artesanatos atraídos pela possibilidade de um
mercado maior. É provável que deixem de realizar suas roças tradicionais para sobreviver
do comércio de seus artesanatos. A cidade exerce grande atração para os indígenas,
principalmente na faixa etária entre 15 a 35 anos, que gostam de apreciar as luzes, os
edifícios, as pessoas e os automóveis que circulam nas cidades.
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Tabela CII – Atributos do impacto: O aumento da venda de artesanatos na região de Telêmaco
Borba

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento, Implantação e Operação
Regional
Positiva
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível

Medidas de apoio
Como uma medida de apoio aos indígenas que vão intensificar a venda de
artesanatos na região deve ser construída uma casa do artesanato na cidade de
Telêmaco Borba, para que os indígenas realizem suas atividades de comércio de
artesanato. Também uma pousada para alojar as famílias indígenas, enquanto estiverem
realizando as vendas na cidade.

5.1.8.5 Deslocamentos de não-indíos para as terras indígenas
Os arrendatários, os ribeirinhos, aqueles que não possuem terras e devem deixar
os locais em que vivem na atualidade junto ao rio Tibagi, provavelmente vão se deslocar
para as terras indígenas à procura de terras para garantirem a sobrevivência.
Durante a fase de operação do empreendimento, os não-índios podem tentar fazer
parcerias com os índios para produzirem roças de subsistência para garantir a
sobrevivência de suas famílias.
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Tabela CIII – Atributos do impacto: Deslocamentos de não-indíos para as terras indígenas

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação e Operação
Regional
Negativa
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível

Medidas Mitigadoras
Como medida mitigadora deve ser dado um apoio jurídico no sentido dos índios de
Queimadas reocuparem as terras que foram invadidas por não-índios. Também deve
haver um maior controle sobre a presença de intrusos nas terras indígenas.
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5.2

IMPACTOS SOBRE A TERRA INDÍGENA DE MOCOCA.

5.2.1 Cobertura Vegetal, Tipologias Ambientais e Uso do Solo.
5.2.1.1 Redução do Imput de Germoplasma Vegetal
A supressão da cobertura vegetal na área do empreendimento, tanto na fase de
construção da barragem como na de enchimento do reservatório e posterior operação,
deverá reduzir o imput de germoplasma vegetal na área da reserva, através dos
processos de polinização e de dispersão de sementes por anemocoria (através do vento),
hidrocoria (por corpos d’água), entomocoria (por insetos) e zoocoria (por animais,
notadamente pela avifauna). São, contudo, de difícil quantificação (Tabela CIV).
Tabela CIV – Atributos do Impacto: Redução do imput de germoplasma vegetal.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Construção e Enchimento
Regional
Negativo
Indireta
Alta
Permanente
Pequena
Pequena
Irreversível

Medidas mitigatórias
Não há.

Medidas compensatórias
A preservação de ambientes semelhantes a uma distância semelhante, do
reservatório em relação à reserva.
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5.2.2 Mapeamento da Rede Hídrica, Caracterizando as Microbacias e seus
Principais Pontos de Vulnerabilidade.
Com relação à reserva indígena de Mococa, o futuro empreendimento não terá
influencia identificada na forma de impacto negativo na rede hídrica formada pelas bacias
hidrográficas do ribeirão Mococa e arroio do Engenho, que atravessam a reserva.
Na bacia hídrica do ribeirão Mococa não foi possível identificar impactos quando da
implantação da usina e formação do futuro reservatório da UHE Mauá. As nascentes do
ribeirão Mococa estão em altitudes próximas de 800 m s.n.m, ou seja, 165 m acima do
nível máximo normal do reservatório (635,00 m). Sua bacia hídrica está localizada a
jusante do barramento, sendo que a foz do ribeirão Mococa no rio Pinhalzinho dista
aproximadamente 11 km, em linha reta, do barramento da futura usina, no sentido
sudeste-noroeste. Sendo assim, o ribeirão Mococa é considerado independente da bacia
formadora do reservatório.
Na bacia hídrica do arroio Engenho, da mesma forma, não foi possível identificar
impactos, tendo suas nascentes localizada 4 km a jusante da futura casa de força da
usina, em linha reta, e aproximadamente 100 m acima do nível normal do rio Tibagi, onde
se dá a foz do arroio.
Com relação ao rio Tibagi, no trecho que margeia a reserva indígena, foram
identificados os seguintes impactos:

5.2.2.1 Impacto: Aporte de Sedimentos no Corpo Hídrico
No período de execução das obras para a instalação da UHE Mauá, a região do rio
Tibagi poderá ser impactada com um possível aporte de sedimentos devido às atividades
de implantação da infra-estrutura e atividades executivas (extrativas, explosivas) das
estruturas principais da usina.
Um incremento temporário no aporte de material sedimentável poderá acarretar
numa alteração das margens do rio Tibagi na região da reserva, com maior deposição de
material em locais de evidentes alterações de fluxo. Atenção deve ser dada as áreas das
ilhas localizadas imediatamente a jusante da delimitação com a reserva. A despeito deste
aumento no aporte de material sedimentável, eventuais bancos de sedimentos tenderão a
ser rapidamente erodidos e eliminados em função das características de fluxo do rio.
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Tabela CV – Atributos do impacto: aporte de sedimentos no corpo hídrico

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão
Medidas

Corretivas,

Mitigatórias

QUALIFICAÇÃO
Implantação
Localizada
Negativa
Direta
Média
Temporária
Média
Média a Grande
Parcialmente Reversível
e/ou

Compensatórias

e

Programas

de

Monitoramento e Controle
As medidas passíveis de serem tomadas visando uma mitigação dos impactos
relativos ao aporte de material sedimentável afetantes da Reserva indígena de Mococa
são as mesmas necessárias para mitigar os referidos impactos em todas as áreas à
jusante da barragem da UHE Mauá, ou seja:
•

Realizar medidas de contenção de solo no período de implementação do
canteiro de obras e nos períodos de atividades extrativas de solo, de
maneirar a minimizar a sua exposição e desproteção;

•

Implementar medidas de recomposição da cobertura vegetal em áreas
destinada a atividade extrativa (área de empréstimo, áreas de bota-foras,
etc.) após sua utilização;

•

Evitar grandes movimentações e extrações de terra em períodos de
elevados níveis pluviométricos;

•

Evitar a construção de instalações próximas ao leito dos rios e vertentes;

•

Exercer um controle efetivo das empreiteiras que executarão as obras.

Todas estas medidas mitigatórias e compensatórias foram listadas no Estudo de
Impacto Ambiental (CNEC, 2004) e nos estudos para atendimento aos requisitos da
LP 9583 da UHE Mauá do Instituto Ambiental do Paraná (LACTEC, 2007a). As mesmas
deverão ser implementadas em conjunto com o Programa de Observação das Condições
Hidrossedimentológicas e o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD,
detalhados no Plano Básico Ambiental da UHE Mauá (LACTEC, 2007b). Além destes
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programas, deverão ser observadas as ações de caráter preventivo que a empresa
responsável pela execução da usina deverá implementar, conforme descrito nas diretrizes
para prevenção e controle ambiental nas atividades de implantação das UHE Mauá, parte
integrante do contrato de fornecimento de bens e serviços para a implantação da UHE
Mauá.

5.2.2.2 Impacto: Redução de Vazão no Período do Enchimento do
Reservatório.
No período final de execução da UHE Mauá e prévio a operação, a região do rio
Tibagi a jusante da usina, local que faz margem a reserva indígena, será impactada com
temporária redução de vazão do rio Tibagi no período do enchimento do reservatório.
Conforme CNEC (2004) e EPE e MME (2006), o período médio de enchimento do
reservatório calculado foi de 97 dias e, neste período, a vazão do rio Tibagi a jusante da
barragem será correspondente à vazão sanitária, calculada em 18,8 m³/s (Q < Q95%).
Nas proximidades da reserva indígena a vazão no período do enchimento do reservatório
será correspondente a vazão sanitária afluente do barramento acrescida da vazão
contribuinte da área de drenagem entre o barramento e a reserva, resultando numa vazão
aproximada de 40 m³/s. Sabendo-se que a vazão média de longo período (QMLT)
estimada nas proximidades da reserva é 300 m³/s, durante este período de enchimento
do reservatório a vazão será reduzida a 13% da QMLT.
Uma redução da vazão neste nível poderá acarretar em alterações (quantitativa e
qualitativa) da ictiofauna, facilitada pelo aumento da predação e redução de OD no corpo
hídrico, bem como alteração no ambiente cênico e paisagístico.
Tabela CVI – Atributos do impacto: redução de vazão no período de enchimento do reservatório

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação (Enchimento)
Regional
Negativa
Direta
Certa
Temporária
Grande
Grande
Reversível
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Medidas

Corretivas,

Mitigatórias

e/ou

Compensatórias

e

Programas

de

Monitoramento e Controle
•

Realizar monitoramento constante a jusante da usina, de maneira identificar
possíveis correlações de alterações (quantitativas e qualitativas) do
ecossistema com as vazões observadas.

Esta medida deverá ser executada conforme Programa de Monitoramento da
Qualidade da Água e detalhado no Plano Básico Ambiental da UHE Mauá
(LACTEC, 2007b). Além deste programa, deverão ser observadas as ações de caráter
preventivo que a empresa responsável pela execução da usina deverá implementar,
conforme descrito nas diretrizes para prevenção e controle ambiental nas atividades de
implantação das UHE Mauá, parte integrante do contrato de fornecimento de bens e
serviços para a implantação da UHE Mauá.

5.2.2.3 Impacto: Alterações das Ilhas e Depósitos Sedimentares no rio Tibagi
a Jusante de Usina.
Durante a operação da usina uma grande parte do fluxo de sedimento, com
granulação superior a argila, será retida pelo barramento da usina, não sendo transposto
para jusante. Esta redução de material sedimentar causará um impacto eventualmente
negativo a ilhas e depósitos sedimentares existentes no leito do rio Tibagi à jusante do
barramendo da usina. Este impacto terá influencia na paisagem cênica, devido a sua
alteração em relação ao anteriormente existente, bem como a redução de pequenas
áreas de deposição sedimentar nas margens do rio Tibagi (praias) de utilização da
comunidade. Verificou-se in loco que na porção delimitada pela reserva indígena de
Mococa não existem ilhas ou praias, porém constatou-se a existência de algumas ilhas
imediatamente a jusante das delimitações da reserva e uma praia de utilização da
comunidade em região a montante da reserva, nas proximidades da usina Presidente
Vargas (Salto Mauá). Com relação a estas ilhas total ou parcialmente formadas por
sedimentos, não foi constatada sua utilização pela comunidade indígena, sendo então
este impacto, não significativo. Com relação à praia de uso da comunidade, esta se
encontra na região da alça do rio onde haverá apenas a contribuição da vazão sanitária,
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ou seja, não haverá processo erosivo. Apenas em períodos de cheia, quando do
vertimento da vazão pelo vertedouro, este processo erosivo poderá ocorrer. De qualquer
forma, as duas situações encontram-se externas a área de abrangência da reserva
indígena de Mococa.
Tabela CVII – Atributos do impacto: alteração das ilhas e depósitos sedimentares a jusante da
usina

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Forma como se manifesta
Natureza
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão
Medidas

Corretivas,

Mitigatórias

QUALIFICAÇÃO
Operação
Regional
Direta
Negativa
Média
Permanente
Pequena
Pequena
Irreversível
e/ou

Compensatórias

e

Programas

de

Monitoramento e Controle
•

Realizar monitoramento constante a jusante da usina, de maneira identificar
possíveis variações de aporte de sedimento nas regiao da reserva indígena
de Mococa.

Esta medida deverá ser executada conforme Programa de Observação das
Condições Hidrossedimentológicas detalhado no Plano Básico Ambiental da UHE Mauá
(LACTEC, 2007b). Além deste programa, deverão ser observadas as ações de caráter
preventivo que a empresa responsável pela execução da usina deverá implementar,
conforme descrito nas diretrizes para prevenção e controle ambiental nas atividades de
implantação das UHE Mauá, parte integrante do contrato de fornecimento de bens e
serviços para a implantação da UHE Mauá.

5.2.2.4 Impacto: Variações dos Níveis de Água do Rio Tibagi, a Jusante da
Usina, em Período de Estiagem.
Poderão ocorrer possíveis variações do nível de água do rio Tibagi, a jusante da
futura casa de força da usina. Em boa parte do tempo as vazões de jusante serão
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correspondentes ao comportamento hidrológico natural do rio Tibagi, porém, no período
de estiagens, poderão existir alterações no comportamento hidrológico natural do rio.
Nestas situações verifica-se um impacto positivo, visto a regularização das vazões
de jusante em função da operação da usina. Sendo assim, na maior parte do período de
estiagem é provável que ocorra um aumento da vazão de jusante se comparada com a
vazão natural do rio, se indicado correto uso das regras operativas.
Em caso de extrema estiagem, de drástica redução da vazão, o impacto poderá ser
negativo, porém em menor magnitude. Neste caso haverá retenção de água no
reservatório de maneira a garantia dos níveis operacionais da usina e, em conseqüência,
uma redução ainda maior dos níveis naturais de água do rio. Estas situações serão pouco
prováveis visto que em período de estiagem a vazão natural do rio também estará
bastante reduzida e, em alguns casos, menor que a vazão sanitária, garantida a jusante
do barramento. A situação de drástica redução da vazão de jusante poderá acarretar
comprometimento da qualidade das águas, bem como exposição das margens do rio e
alterações cênicas e paisagísticas.
Tabela CVIII – Atributos do impacto: variações dos níveis de água do rio Tibagi, a jusante da usina,
em período de estiagem

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Forma como se manifesta
Natureza
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão
NOTA:

QUALIFICAÇÃO
Operação da Usina
Regional
Direta
Positiva*
Certa
Permanente
Média
Média
Irreversível

* Eventualmente de natureza negativa

Medidas

Corretivas,

Mitigatórias

e/ou

Compensatórias

e

Programas

de

Monitoramento e Controle
Realizar estudos de comportamento hidrológico do rio, através de monitoramento
constante a jusante da futura casa de força, de maneira verificar as possíveis alterações
de vazões após a operação da usina.
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5.2.2.5 Impacto: Variações dos Níveis de Água do Rio Tibagi, a Jusante da
Usina, em Período de Cheia.
Poderão ocorrer possíveis variações do nível de água do rio Tibagi, a jusante da
futura casa de força da usina. Em boa parte do tempo as vazões de jusante serão
correspondentes ao comportamento hidrológico natural do rio Tibagi, porém no período de
cheias poderão existir alterações no comportamento hidrológico natural do rio.
Da mesma forma como citado anteriormente, em função do sistema de
regularização das vazões, em períodos de cheia verifica-se um impacto positivo na área
devido a inicial retenção de água, favorecendo o amortecimento da onda de cheia,
evitando o deságüe de vazões de pico na região de jusante da barragem.
Tabela CIX – Atributos do impacto: variações dos níveis de água do rio Tibagi, a jusante da usina,
em período de cheia

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Forma como se manifesta
Natureza
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão
Medidas

Corretivas,

Mitigatórias

QUALIFICAÇÃO
Operação da Usina
Regional
Direta
Positiva
Certa
Permanente
Média
Média
Irreversível
e/ou

Compensatórias

e

Programas

de

Monitoramento e Controle
Realizar estudos de comportamento hidrológico do rio, através de monitoramento
constante a jusante da futura casa de força, de maneira verificar as possíveis alterações
de vazões após a operação da usina.

5.2.3 Qualidade da Água.
Com relação à reserva indígena de Mococa, o futuro empreendimento não terá
influencia identificada na forma de impacto negativo na qualidade da água dos corpos
hídricos formados pelas bacias hidrográficas do ribeirão Mococa e arroio do Engenho, que
atravessam a reserva.
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Nas bacias hídricas do ribeirão Mococa e arroio Engenho não foram possíveis
identificar impactos quando da implantação da usina e formação do futuro reservatório da
UHE Mauá, pois suas bacias hídricas estão localizadas a jusante do futuro barramento,
não atingidas pelo reservatório, é consideradas independentes da bacia formadora do
reservatório.
Com relação ao rio Tibagi, no trecho que margeia a reserva indígena, foram
identificados os seguintes impactos:

5.2.3.1 Impacto: Aumento da Turbidez e Diminuição da Transparência da
Água
Um dos possíveis impactos gerados pelas atividades da implantação da usina,
como implosão de pedreiras, remoção de solos, abertura de estradas e demais obras
relacionadas à sua construção, será o carreamento de sedimentos para o leito do rio
Tibagi.
O aumento de material sedimentar em um corpo hídrico acarreta em aumento da
turbidez e diminuição da transparência da água, reduzindo sua qualidade. Estas
alterações podem contribuir para a diminuição da produtividade primária do ecossistema,
uma vez que comprometem a entrada de luz para o processo de fotossíntese do
fitoplâncton.
Tabela CX – Atributos do Impacto: Aumento da turbidez e diminuição da transparência da água

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se manifesta
Probabilidade de Ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Construção da UHE
Local
Negativa
Diretamente
Alta
Curta
Pequena
Pequena
Reversível
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Medidas

Corretivas,

Mitigatórias

e/ou

Compensatórias

e

Programas

de

Monitoramento e Controle
As medidas passíveis de serem tomadas visando uma mitigação dos impactos
relativos ao aporte de material sedimentável ao rio Tibagi na região da Reserva indígena
de Mococa são as mesmas necessárias para mitigar os referidos impactos em todas as
áreas à jusante da barragem da UHE Mauá, ou seja:
•

Realizar medidas de contenção de solo no período de implantação do
canteiro de obras e nos períodos de atividades extrativas de solo, de
maneirar a minimizar a sua exposição e desproteção;

•

Implantar medidas de recomposição da cobertura vegetal em áreas
destinada à atividade extrativa (área de empréstimo, áreas de bota-foras,
etc.), após sua utilização;

•

Evitar grandes movimentações e extrações de terra em períodos de
elevados níveis pluviométricos;

•

Evitar a construção de instalações próximas ao leito dos rios e vertentes;

•

Exercer um controle efetivo das empreiteiras que executarão as obras.

Todas estas medidas mitigatórias foram listadas no Estudo de Impacto Ambiental
(CNEC, 2004) e nos estudos para atendimento aos requisitos da LP 9583 da UHE Mauá
do Instituto Ambiental do Paraná (LACTEC, 2007a). As mesmas deverão ser implantadas
em conjunto com o Programa de Observação das Condições Hidrossedimentológicas,
com Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade da Água e o Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, detalhados no Plano Básico Ambiental da
UHE Mauá (LACTEC, 2007b).
Além destes programas, deverão ser observadas as ações de caráter preventivo
que a empresa responsável pela execução da usina deverá implementar, conforme
descrito nas diretrizes para prevenção e controle ambiental nas atividades de implantação
das UHE Mauá, parte integrante do contrato de fornecimento de bens e serviços para a
implantação da UHE Mauá.
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5.2.3.2 Impacto: Elevação da Concentração de Coliformes Termotolerantes,
Matéria Orgânica e Nutrientes nas Águas do Rio Tibagi.
Um dos impactos identificados na implantação da usina é a possível elevação nas
concentrações de coliformes totais, termotolerantes, matéria orgânica e nutrientes no rio
Tibagi em função do aumento da ocupação humana com a implantação do canteiro de
obras e situações correlacionadas, como esgotos e lixo.
Uma conseqüência deste possível impacto é o comprometimento dos múltiplos
usos da água definidos para rios de Classe 2, como por exemplo, o seu uso para a
balneabilidade.
Este impacto terá baixíssima probabilidade de ocorrência se os instrumentos de
controle ambiental previstos em todas as etapas de construção da usina forem
corretamente implantados e controlados.
Tabela CXI – Atributos do Impacto: Elevação da concentração de coliformes termotolerantes,
matéria orgânica e nutrientes nas águas do rio Tibagi.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se manifesta
Probabilidade de Ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão
Medidas

Corretivas,

Mitigatórias

QUALIFICAÇÃO
Construção da UHE
Local
Negativa
Diretamente
Baixa
Curta
Média
Pequena
Reversível
e/ou

Compensatórias

e

Programas

de

Monitoramento e Controle
As medidas passíveis de serem tomadas visando uma mitigação do referido
impacto no rio Tibagi na área da reserva indígena de Mococa são:
•

Realizar constante monitoramento da qualidade da água a jusante da usina,
de maneira identificar possíveis alterações nas concentrações de coliformes
termotolerantes, matéria orgânica e nutrientes;
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•

Realizar inspeções periódicas nos sistemas de tratamento de efluentes das
instalações de apoio na implantação da usina, bem como dos programas de
coleta e destinação dos resíduos sólidos.

As medidas mitigatórias citadas estão listadas no Estudo de Impacto Ambiental
(CNEC, 2004) e nos estudos para atendimento aos requisitos da LP 9583 da UHE Mauá
do Instituto Ambiental do Paraná (LACTEC, 2007a). As mesmas deverão ser
implementadas conforme o Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade da
Água, detalhados no Plano Básico Ambiental da UHE Mauá (LACTEC, 2007b).
Além deste programa, deverão ser observadas as ações de caráter preventivo que
a empresa responsável pela execução da usina deverá implementar, conforme descrito
nas diretrizes para prevenção e controle ambiental nas atividades de implantação das
UHE Mauá, parte integrante do contrato de fornecimento de bens e serviços para a
implantação da UHE Mauá.

5.2.3.3 Impacto: Ocorrência de Óleos e Graxas, Advindos da Manutenção e
Operação da Usina nas Águas do Rio Tibagi.
Um impacto identificado que possa vir a comprometer a qualidade da água do rio
Tibagi seria a ocorrência de óleos e graxas no corpo hídrico a jusante da casa de forca da
usina, advindos dos processos de operação e manutenção da casa de máquinas.
Os óleos e graxas na água podem torná-la imprópria para atividades de lazer de
contato direto com a água.
Este impacto terá baixíssima probabilidade de ocorrência se os procedimentos de
operação e manutenção da usina forem adequadamente executados.
Tabela CXII – Atributos do Impacto: Ocorrência de óleos e graxas, advindos da manutenção e
operação da usina nas águas do rio Tibagi

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se manifesta
Probabilidade de Ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Operação da UHE
Local
Negativa
Diretamente
Baixa
Permanente
Pequena
Pequena
Reversível
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Medidas

Corretivas,

Mitigatórias

e/ou

Compensatórias

e

Programas

de

Monitoramento e Controle
As medidas passíveis de serem tomadas visando uma mitigação do referido
impacto no rio Tibagi na área da reserva indígena de Mococa são:
•

Realizar constante monitoramento da qualidade da água a jusante da usina,
de maneira identificar a ocorrência de óleos e graxas advindos da casa de
máquinas da usina;

•

Seguir adequadamente os planos de manutenção e operação da usina,
identificando possíveis inadequações.

As medidas mitigatórias deverão ser implementadas conforme o Programa de
Monitoramento e Controle da Qualidade da Água, detalhados no Plano Básico Ambiental
da UHE Mauá (LACTEC, 2007b).

5.2.3.4 Impacto: Depleção de Oxigênio Dissolvido nas Águas do Rio Tibagi,
Imediatamente a Jusante da Barragem da UHE Mauá.
Uma possível redução na concentração de oxigênio dissolvido a jusante do
barramento poderá estar relacionada ao estabelecimento de hipóxia ou anóxia em
camadas mais profundas do reservatório.
Após o estabelecimento do reservatório, poderão ocorrer estratificações de
temperatura e oxigênio dissolvido, em determinados períodos do ano. A ausência ou
diminuição da circulação comprometeria a distribuição homogênea das concentrações de
oxigênio ao longo da coluna de água, criando zonas de hipoxia ou anóxia em partes
profundas do reservatório.
As concentrações de oxigênio dissolvido a jusante da barragem estarão
relacionadas a altura da tomada de água para alimentação da PCH Mauá, localizada base
da barragem.
Este impacto possui baixa probabilidade de ocorrência, uma vez que a soleira da
tomada de água da PCH Mauá está apenas 15 m abaixo do nível de água máximo normal
do reservatório, captando, assim, águas de baixa profundidade onde as concentrações de
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oxigênio possivelmente ainda se encontram em níveis normais e adequadas para a
manutenção da biota aquática a jusante.
Tabela CXIII – Atributos do Impacto: Depleção de oxigênio dissolvido nas águas do rio Tibagi,
imediatamente a jusante da barragem da UHE Mauá

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se manifesta
Probabilidade de Ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão
Medidas

Corretivas,

Mitigatórias

QUALIFICAÇÃO
Operação da UHE
Local
Negativa
Diretamente
Baixa
Permanente
Pequena
Pequena
Irreversível
e/ou

Compensatórias

e

Programas

de

Monitoramento e Controle
As medidas passíveis de ser tomada visando uma mitigação do referido impacto no
rio Tibagi na área da reserva indígena de Mococa são:
•

Realizar constante monitoramento da qualidade da água a jusante da
barragem, de maneira identificar variações as concentrações de oxigênio
dissolvido;

•

Realizar periodicamente perfis de oxigênio dissolvido e temperatura no
reservatório, de maneira a identificar processos de estratificação, bem como
a ocorrência de hipóxia ou anóxia, relacionando-as como a profundidade.

Esta medida mitigatória deverá ser implementada conforme o Programa de
Monitoramento e Controle da Qualidade da Água, detalhados no Plano Básico Ambiental
da UHE Mauá (LACTEC, 2007b).

5.2.4 Pedologia e Aptidão Agrícola.
5.2.4.1 Interferências da fase de operação do empreendimento sobre as
terras adjacentes ao Rio Tibagi na área indígena de Mococa.
Na fase de operação, o fluxo hídrico a jusante da barragem ocorrerá com menor
carga de sedimentos, e poderá provocar erosão na margem esquerda do Rio Tibagi. Este
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tipo de erosão fluvial aliada à erosão hídrica (laminar ou em sulcos) que pode ocorrer nas
encostas desprovidas de vegetação pode comprometer a estabilidade das vertentes
íngremes adjacentes ao Rio e intensificar o processo erosivo das terras.
Desta forma, a ação dos processos erosivos nas áreas adjacentes ao Rio Tibagi à
jusante da barragem tem impacto de natureza negativa. A probabilidade de ocorrência
pode dar-se a médio prazo, dependendo do grau de cobertura vegetal ao longo de todo
trecho que faz divisa com o rio, sendo a sua área de abrangência local.
A duração do estabelecimento da delimitação temporal dos seus efeitos é cíclica,
sendo mais crítica na época dos períodos chuvosos mais intensos. Os efeitos da erosão
fluvial das margens do Rio são de importância e magnitude pequena, sendo parcialmente
reversíveis.
Tabela CXIV - Atributos do Impacto: Interferências da fase de operação do empreendimento sobre
a erosão do solo marginal ao Rio Tibagi.

ATRIBUTOS
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Probabilidade de ocorrência
Início
Duração
Importância
Possibilidade de reversão
Magnitude

QUALIFICAÇÃO
Enchimento e Operação
Local
Negativa
Média
Curto e Médio Prazo
Cíclica
Média
Parcialmente reversível
Pequena

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e de Controle
As áreas sujeitas à ação de processos erosivos significativos resultantes da
implantação e operação do empreendimento na região devem merecer especial atenção
no sentido de manter a cobertura vegetal desta área marginal ao Rio através da
preservação dos remanescentes da cobertura vegetal e mesmo reflorestando áreas
atualmente ocupadas com lavouras.
As terras localizadas na encosta marginal ao Rio Tibagi são representadas por
solos litólicos (Neossolos) bastante vulneráveis à erosão, sendo que pela situação
geográfica que ocupam devem ser destinados a preservação da flora e fauna. As terras
localizadas junto ao leito do Rio estão sujeitas a intensificação dos processos erosivos
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pelas alterações do fluxo e quantidade de material transportado como resultado da
implantação do empreendimento. A adoção de medidas mitigadoras deve portanto
considerar a manutenção de densa cobertura vegetal nas encostas marginais ao rio e,
dependendo do grau de erosão fluvial provocado, pode haver necessidade de obras de
contenção da margem esquerda do Rio Tibagi.

5.2.5 Levantamento Florístico.
Em se tratando da diversidade florística, os impactos negativos são aqueles que
afetam totalmente ou parcialmente a vegetação através do corte raso (remoção total da
vegetação) ou seletivo (remoção parcial da vegetação), antes e/ou durante as atividades
do empreendimento. Outro impacto negativo ocorre durante o enchimento do reservatório,
devido à inundação de áreas vegetadas. Neste estudo, pode-se afirmar que a instalação
da UHE de Mauá não terá impacto direto sobre a vegetação das Reservas Indígenas de
Mococa e Queimadas, pois as áreas de florestas e outras tipologias vegetais que
pertencem a estas reservas não estão sob a área de influência direta do empreendimento,
portanto não sofrerão corte raso ou seletivo pelas atividades das obras ou durante a
inundação.

5.2.6 Levantamento Faunístico.
A Terra Indígena de Mococa, assim como Queimadas, abriga um dos poucos
fragmentos florestais significativos, tanto em tamanho como em grau de conservação, do
médio Tibagi. Por essas características agrega uma representativa gama de espécies de
vertebrados

terrestres,

muitas

de

interesse

conservacionista

(vide

diagnósticos

faunísticos). Porém, caracteriza-se por sofrer grande pressão antrópica, potencializada
pela falta de planejamento no uso de seus recursos naturais, o que pode ocasionar uma
depreciação da fauna em um breve espaço de tempo.
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5.2.6.1 Alteração de hábitats da ictiofauna no trecho do rio Tibagi localizado
na área de influência da Reserva Indígena de Mococa.
A Reserva Indígena de Mococa localiza-se a jusante do projeto da barragem da
Usina Hidrelétrica Mauá, ambas situadas no trecho médio do rio Tibagi, no centro-leste do
estado do Paraná.
Os levantamentos realizados revelaram a ocorrência de pelo menos 50 espécies
de peixes neste trecho do rio Tibagi, com formas migradoras, com ampla distribuição na
região e que usam a calha do rio para deslocamentos reprodutivos, alimentares e/ou de
crescimento, e formas de ocorrência generalizada, normalmente de médio (entre 20 e
40cm) e grande (>40cm) porte.
A flutuação abrupta do nível d’água, mesmo que temporária, poderá afetar as
comunidades de peixes a jusante do eixo do futuro aproveitamento hidrelétrico,
provocando alteração nos hábitats aquáticos.
Além disso, durante a operação, as alterações no regime hidrológico a jusante da
barragem, em particular aquelas produzidas pela variação dos picos de cheia e pulsos de
vazão decorrentes da operação da usina, devem imprimir alterações sobre a ictiofauna,
interferindo no comportamento migratório e na reprodução de inúmeras espécies
reofílicas.
Estas alterações sobre a ictiofauna poderão se refletir sobre a pesca com redes
de emalhe e anzol realizada pela comunidade local, muito embora a pesca registrada
tenha sido caracterizada como atividade de lazer, e não como atividade pesqueira
profissional, de subsistência ou com interesse econômico.
O impacto sobre este tipo de atividade no trecho do rio Tibagi na área de
influências da Reserva não deverá ser significativo, pois de acordo com o diagnóstico e as
entrevistas realizadas, a pesca na região tem caráter primordialmente recreativo.
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Tabela CXV - Atributos do Impacto: Alteração de hábitats da ictiofauna no trecho do rio Tibagi
localizado na área de influência da Reserva Indígena de Mococa

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação e Operação
Regional
Negativo
Direta
Certa
Permanente
Média
Grande
Irreversível

Medidas Mitigadoras
Estabelecimento de níveis máximos de flutuação para o reservatório e controle do
nível da água, com a finalidade de preservar zonas litorâneas estáveis (áreas de
reprodução).
O cálculo da vazão sanitária/ecológica deverá atender simultaneamente à vazão
necessária para a operação da UHE e a preservação dos ecossistemas aquáticos e
ribeirinhos à jusante.
Desenvolvimento de Programa de Monitoramento e Manejo de Fauna, com ênfase
na dinâmica da alteração de fatores como aspectos alimentares e reprodutivos das
comunidades afetadas.
Manutenção e proteção dos cursos de água e das áreas ribeirinhas no trecho do rio
Tibagi na área de influência da Reserva Indígena com capacidade de sustentar
populações viáveis de peixes.

5.2.6.2 Comprometimento local das populações de espécies ameaçadas de
extinção, endêmicas e raras no trecho do rio Tibagi localizado na área
de influência da Reserva Indígena de Mococa.
Entre as espécies classificadas em alguma categoria de ameaça no Livro
Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (portanto as categorias RE –
Regionalmente Extinta, CR – Criticamente Ameaçada, EM – Em perigo, VU – Vulnerável),
o dourado Salminus brasiliensis foi a única registrada através de dados primários e
secundários no trecho em questão. Apesar disto, o Estudo de Impacto Ambiental da UHE
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de Mauá também indica a ocorrência do sorubim Steindachneridion scripta, da pirapitinga
Brycon nattereri, do jaú-sapo Pseudopimelodus mangurus e do cascudo-preto Rhinelepis
áspera para a área de influência da UHE.
Muito embora seja difícil prever o impacto sobre as populações destas espécies
no trecho do rio Tibagi localizado na área de influência da Reserva Indígena de Mococa,
pois algumas já têm um longo histórico de perda de hábitats, exploração e pouca
capacidade de adaptação, alguns fatores relacionados ao empreendimento poderão
afetar o estoque de suas populações.
Entre estes fatores, podem ser destacadas a alteração de hábitats, o isolamento
das populações sobreviventes e as alterações na estrutura e composição das
comunidades.
Estas alterações sobre as populações do dourado Salminus brasiliensis poderão
se refletir sobre a pesca realizada pela comunidade local no rio Tibagi, muito embora as
capturas da espécie sejam esporádicas.
Tabela CXVI - Atributos do Impacto: Comprometimento local das populações de espécies
ameaçadas de extinção, endêmicas e raras no trecho do rio Tibagi localizado na área de influência da
Reserva Indígena de Mococa.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação e Operação
Local
Negativo
Direta
Média
Permanente
Média
Grande
Irreversível

Medidas Mitigadoras
Recomenda-se que sejam propiciadas condições para estudos científicos das
populações da ictiofauna ameaçada, endêmica e rara, os quais deverão abordar também
a avaliação de populações representativas destas espécies em outras regiões da bacia do
rio Tibagi.
Desenvolver programas de Educação Ambiental na Reserva Indígena de Mococa,
visando a preservação destas espécies de peixes.
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5.2.6.3 Interferências

da

UHE

Mauá

sobre

as

espécies

de

peixes

potamódromas registradas no trecho do rio Tibagi na área de
influência da Reserva Indígena de Mococa.
Os movimentos migratórios podem ser descritos de uma forma geral como a
migração sazonal de adultos dos sítios de alimentação para locais de reprodução rio
acima (PETRERE, 1985; GODINHO & POMPEU, 2003). Embora a piracema constitua o
movimento migratório mais evidente, os deslocamentos dos peixes migradores também
incluem o carreamento de ovos e larvas rio abaixo, o movimento dos jovens e o retorno
dos adultos para os sítios de alimentação.
Entre as espécies migradoras registradas no trecho do rio Tibagi na área de
influência da Reserva Indígena de Mococa destacam-se o curimbatá Prochilodus lineatus,
o dourado Salminus brasiliensis, o pintado Pseudoplatystoma corruscans, o sorubim
Steindachneridion scripta, o cascudo-preto Rhinelepis aspera, o barbado Pinirampus
pirinampu, a piapara Leporinus elongatus, o campineiro Leporinus octofasciatus, a pernade-moça Leporellus vittatus, o chimboré Schizodon nasutus e o mandi Pimelodus
maculatus.
Este impacto incidirá principalmente sobre esta ictiofauna, e poderá se refletir
sobre a pesca de emalhe realizada pela comunidade local no rio Tibagi, que apesar de
ser caracterizada como atividade de lazer e não de subsistência, tem grande parte de seu
esforço direcionado para estas espécies.
Por outro lado, a pesca realizada no rio Mococa não deverá sofrer alterações, já
que as espécies migradoras não foram registradas neste afluente do rio Tibagi que tem
grande parte de seu trajeto dentro da Reserva Indígena de mesmo nome. Isto está
relacionado provavelmente com a presença de uma queda d’água no seu trecho final, a
qual parece funcionar como barreira para estas espécies. Neste riacho, além da utilização
de redes de emalhe para captura de peixes de pequeno e médio porte (Astyanax spp.;
Hypostomus spp. e Rhamdia quelen), são utilizadas armadilhas denominadas de pari - um
cesto fundo com uma abertura pela qual o peixe entra mas não consegue sair, que
capturam principalmente lambaris (Astyanax aff. scabripinnis) e cascudos (Hypostomus cf.
commersoni).
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Tabela CXVII - Atributos do Impacto: Interferências da UHE Mauá sobre as espécies de peixes
potamódromas registradas no trecho do rio Tibagi na área de influência da Reserva Indígena de Mococa.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação e Operação
Regional
Negativo
Direta
Certa
Permanente
Alta
Grande
Reversível

Medidas Mitigadoras
Manutenção e proteção dos cursos de água e das áreas ribeirinhas no trecho do rio
Tibagi na área de influência da Reserva Indígena com capacidade de sustentar
populações viáveis de peixes, já que essas áreas são importantes para o ciclo de vida de
várias espécies, como por exemplo a realização da etapa reprodutiva.
A instalação de mecanismos de transposição ou outros dispositivos como a
escadas de peixes poderá, em alguns casos, minimizar este tipo de impacto. Porém, para
que estes dispositivos sejam eficazes é necessário que sejam escolhidos, dimensionados
e localizados de acordo com as espécies existentes no trecho da bacia estudado e as
características do local. No entanto, destaca-se que a eficácia destes dispositivos é
reduzida e questionável, e, em um curso de água com a previsão de vários
aproveitamentos hidrelétricos, a probabilidade dos peixes conseguirem transpor as
sucessivas escadas diminui muito com o número de obstáculos a serem ultrapassados.
Identificar áreas e períodos de reprodução das espécies migradoras e reofílicas
registradas, pois apesar das implicações do barramento sobre o deslocamento da
ictiofauna, existem registros de várias espécies de peixes que conseguem se reproduzir
nos reservatórios e seus afluentes.
Desenvolvimento de um programa de monitoramento e manejo da ictiofauna, com
ênfase na dinâmica da alteração de fatores como aspectos alimentares e reprodutivos das
comunidades afetadas.
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5.2.6.4 Extinção de populações de aracnídeos, miriápodes e percevejos
hematófagos.
A formação do reservatório da UHE Mauá acarretará na extinção de parte da
fauna de artrópodes de interesse médico nas áreas de influencia direta, devido à
supressão de áreas de vegetação e locais propícias à colonização por percevejos (fendas
em rochas e troncos próximos a ninhos e tocas de aves e mamíferos).
Tabela CXVIII - Atributos do Impacto: Extinção de populações de aracnídeos, miriápodes e
percevejos hematófagos.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação da obra e enchimento do reservatório
Local
Positivo
Diretamente
Certa
Permanente
Pequena
Pequena
Irreversível

5.2.6.5 Deslocamento de populações de aracnídeos e miriápodes para áreas
de Terra Indígena Mococa.
A formação do reservatório da UHE Mauá poderá causar o deslocamento de
grupos de espécies causadoras de acidente por picada para diferentes regiões do entorno
do reservatório, havendo a possibilidade do aumento de encontros com estes animais
dentro da Terra Indígena.
Tabela CXIX - Atributos do Impacto: Deslocamento de populações de aracnídeos e miriápodes
para áreas de Terra Indígena Mococa.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação da obra e enchimento do reservatório
Local
Negativo
Indiretamente
Média
Curta
Pequena
Média
Reversível
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Medida Mitigadora
Para minimizar o risco de acidentes com artrópodes peçonhentos que estejam em
deslocamento ou colonizando áreas dentro da Terra Indígena, as populações residentes
deverão ser informadas sobre este impacto e receber material didático ilustrado e de fácil
entendimento, com informações sobre quais animais podem oferecer riscos à saúde e
como proceder em casos de picadas e envenenamento.

5.2.6.6 Migração de colônias de percevejos hematófagos para a Terra
Indígena Mococa.
A formação do reservatório da UHE Mauá poderá causar a migração de colônias
de percevejos hematófagos, ocorrentes nas áreas de lageados, ninhos de aves e
mamíferos, para outras áreas propícias a sua colonização na zona rural, como
proximidades de locais de criação de animais, com importância maior para criação de
aves.
Tabela CXX - Atributos do Impacto: Migração de colônias de percevejos hematófagos para a Terra
Indígena Mococa.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação da obra e enchimento do reservatório
Local
Negativo
Indiretamente
Média
Longa
Média
Média
Reversível

Medida Mitigadora
Para a prevenção e controle de possíveis ocorrências do mal de chagas na Terra
Indígena, um monitoramento de médio prazo deverá ser realizado, contemplando vistorias
nas residências e arredores de criações animais e nas áreas de remanescentes florestais
objetivando detectar colônias de percevejos triatomíneos e o status de infecção destes
por Trypanosoma cruzi. Deverá ser realizada também a orientação dos moradores de
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casas de alvenaria sem forro, apresentando frestas e rachaduras ou edificadas com
madeira ou palha e próximas à criação de animais, no sentido de evitar situações que
propiciem a colonização destes animais.

5.2.6.7 Aumento das populações de mosquitos hematófagos dentro da
Reserva Indígena Mococa.
A formação do reservatório da UHE Mauá acarretará no aumento em curto prazo
da fecundidade de populações de culicídeos, em remansos formados pelo lago e em
áreas próximas. A área de ensecadeira pode funcionar temporariamente como um imenso
criatório de mosquitos hematófagos, devido à formação de poças temporárias e acúmulo
de água em locas nas rochas expostas, uma vez que a vazão do rio poderá diminuir
durante diferentes épocas do ano. Conseqüentemente este aumento na quantidade de
mosquitos causará desconforto para os residentes das proximidades, incluindo áreas da
Terra Indígena, aumentando também o risco de ocorrência de doenças tropicais.
Tabela CXXI - Atributos do Impacto: Aumento das populações de mosquitos hematófagos dentro
da Reserva Indígena Mococa

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Enchimento do reservatório e operação da usina
Local
Negativo
Indiretamente
Certa
Permanente
Média
Grande
Irreversível

Medidas Mitigadoras
Em função do aumento de focos de mosquitos vetores de viroses e outras doenças
tropicais próximo à Terra Indígena Mococa, um programa de monitoramento das
populações de mosquitos dentro da Terra Indígena deverá ser aplicado, com o objetivo de
diagnosticar alterações da fauna de culicídeos do local e promover possíveis planos de
controle destes mosquitos. Sendo também importante que os esforços dos órgãos de
saúde sejam intensificados nas áreas afetadas pelo reservatório.
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5.2.6.8 Alteração e supressão de ambientes
A instalação da Usina Hidrelétrica de Mauá irá alterar a paisagem atual e poderá
atingir

a

dinâmica

de

sobrevivência

estabelecida

pelos

vertebrados

terrestres

(principalmente mamíferos e aves) que habitam a região. Com a perda de área de vida
total ou parcial, devido ao lago e a UHE de Mauá, algumas espécies poderão deslocar-se
para novas áreas. A TIM é uma área potencial para o recebimento destes animais, uma
vez que possui áreas remanescentes de ambientes naturais (florestas e campos), ainda
que bastante alterados. Esse impacto correlaciona-se com o aumento na pressão de caça
e atropelamento.
Tabela CXXII - Atributos do Impacto: Alteração e supressão de ambientes.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação e período indeterminado da operação
Regional
Negativo
Indiretamente
Média
Longa duração
Média
Média
Irreversível

Medida Mitigadora
Estabelecimento e recuperação de reservas legais e áreas de preservação
permanente, bem como o monitoramento da fauna de vertebrados terrestres, antes,
durante e depois da implantação do empreendimento.

5.2.6.9 Atividades cinegéticas, captura e comércio de animais.
A caça está entre as principais atividades humanas que reduzem as populações
naturais (Redford 1997). Esta atividade retira da natureza espécies cruciais para
manutenção dos ecossistemas naturais (p.ex.: animais polinizadores e dispersores de
sementes), ou mesmo presas potenciais, afetando assim predadores, carniceiros e outros
animais que delas dependem (Thiollay 1984).
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Uma vez que a caça é permitida dentro dos limites da TIM, uma ampla variedade
de exemplares da fauna é comumente caçada. Com a alteração da paisagem na área de
influência da UHE de Mauá e a possível migração dos animais para a TIM, espécimes
antes protegidos desta pressão estarão passíveis a esta atividade. Fato agravante é que
alguns dos animais que mais sofrem pressão cinegética, como o cateto, a paca e alguns
veados (Redford 1997, Cullen-Jr. et al. 2000), são cada vez mais raros na região,
devendo, qualquer impacto em suas populações, desencadear um processo de extinção
local. Seus efeitos são intensificados pelas alterações nos hábitats e hábitos da fauna e
normalmente atingem a dinâmica do ecossistema, já que as espécies normalmente
atingidas são de extrema importância para o controle biológico, polinização e dispersão
de sementes.
Tabela CXXIII - Atributos do Impacto: Atividades cinegéticas, captura e comércio de animais.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação e operação
Regional
Negativo
Indiretamente
Média
Longa duração
Média
Média
Irreversível

Medidas Mitigadoras
Desenvolver programa de Educação Ambiental.
Auxiliar na coibição da caça, captura e comércio de animais silvestres na macroregião por não-índios, sobretudo funcionários da obra, por intermédio de acordos e
parcerias com órgãos governamentais afins. É de extrema importância que se levante
informações sobre o comércio de representantes da fauna autóctone envolvendo índios e
funcionários da obra, aplicando-se as devidas medidas para que tal evento não seja
reincidente.
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5.2.7 Análise Ecológica da Paisagem
5.2.7.1 Impacto: Alteração dos trechos ao Longo do Rio Tibagi e
Confrontantes à Terras Indígena de Mococa.
Durante a implantação da usina existe a possibilidade de que materiais
particulados sejam depositados nas ilhas a jusante. Por este fato, existe a possibilidade
de um aumento temporário material sedimentado que deverá ser retirado das margens do
rio Tibagi. E esse aumento de depósito de sedimentos, temporariamente, trará uma
alteração da paisagem local. Cabe ressaltar ainda que esse impacto provavelmente
aconteça da mesma forma, para as praias utilizadas pelos índios para banho.
Tabela CXXIV – Atributos do Impacto: Alteração dos trechos ao Longo do Rio Tibagi e
Confrontantes às Terras Indígenas.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Probabilidade de ocorrência
Início
Duração
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Operação
Localizada
Negativa
Provável
Imediato
Permanente
Média
Irreversível

Medidas mitigatórias e compensatórias
Como medida compensatória sugere-se que sejam viabilizadas as recuperações
das áreas de preservação permanente nas faixas ciliares dentro da terra indígena (6,1
hectares), considerando todas as áreas de preservação permanente inseridas dentro da
Terra Indígena de Mococa. Para tanto, sugere-se que sejam fornecidas mudas de
espécies nativas e um treinamento para os índios ensinando a produção de mudas de
algumas espécies nativas e ainda outras espécies frutíferas. Dessa forma, estaria sendo
garantida a disponibilidade de mudas para a recuperação de outras áreas mais frágeis
dentro da aldeia. Ainda, outro fato que cabe se recomendar é o fato que após o
reservatório estar em operação se inicie o mais rápido possível, a recuperação da faixa
ciliar do mesmo. Num primeiro momento, recomenda-se que sejam recuperadas as
margens do reservatório mais próximas a aldeia em questão. Esse fato contribuiria para a
garantia do fluxo gênico de fauna e flora da região.
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5.2.7.2 Impacto: Viabilização do presente estudo
O levantamento de informações detalhadas sobre a região, viabilizado pelo
empreendimento, foi um dos impactos positivos provocados. Cabe mencionar que muito
poucos trabalhos de meio ambiente foram encontrados para a área e, por este fato, esse
documento trará uma grande contribuição para o conhecimento do meio ambiente da
região.
Tabela CXXV – Atributos do Impacto: viabilização do estudo detalhado para a terra indígena.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Probabilidade de ocorrência
Início
Duração
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Licenciamento Ambiental
Regional e Localizada
Positiva
Certa
Imediato
Permanente
Grande
-

5.2.8 Diagnóstico Antropológico
5.2.8.1 Expectativas dos índios
Há na atualidade uma grande expectativa dos índios da aldeia Mococa sobre a
provável construção da Usina Mauá no rio Tibagi. Estão preocupados com as eventuais
alterações no local e no modo de vida de sua aldeia.
Tabela CXXVI – Atributos do impacto: Expectativa dos índios.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento
Regional
Negativa
Direta
Certa
Permanente
Alta
Alta
Reversível
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Medidas Mitigadoras
Em relação à expectativa dos índios da aldeia Mococa sobre a provável construção
da usina Mauá no rio Tibagi, devem ser programadas reuniões com os líderes, para que
haja um esclarecimento sobre a obra, seus possíveis impactos e os benefícios que a obra
poderá contemplar as comunidades indígenas.

5.2.8.2 Levantamento de informações
Os estudos sociais e ambientais sobre as Terras indígenas e sobre a população
das áreas Mococa e Queimadas contribuem para o conhecimento sobre os povos
indígenas da Bacia do Rio Tibagi, tradições, modo de vida, organização social,
organização política e econômica dessas populações. O local onde estão situadas as
Terras indígenas, o entorno em que se desenvolvem as relações de contato, a
caracterização da região, como uma das mais pobres do Paraná, são contribuições para
uma análise sociológica das populações indígenas e não indígenas. Uma obra que trate
sobre “Os estudos sócio-ambientais” realizados pelas equipes de consultoria deve ser
publicada com o apoio do Consórcio Cruzeiro do Sul, para ser amplamente divulgado o
trabalho realizado na região dos municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba, nas Terras
Indígenas da Bacia do rio Tibagi.
Tabela CXXVII – Atributos do impacto: Levantamento de informações.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento
Regional
Positiva
Direta
Certa
Permanente
Alta
Alta
Irreversível
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5.2.8.3 Deslocamento entre aldeias
A notícia sobre a provável construção da Usina Mauá no rio Tibagi está gerando
uma movimentação de população na região. Os indígenas têm participado de reuniões
nas cidades de Londrina e Curitiba para se informarem sobre a obra. É provável que
ocorra um deslocamento das famílias indígenas que vivem na Terra Indígena Queimadas
para a Terra Indígena Mococa. Vão ser atraídos pelas possíveis compensações que
venham a ocorrer. A FUNAI deverá intervir porque para ocorrer à transferência dos índios
de uma aldeia para outra é necessária a aprovação desse Órgão.
O deslocamento entre as aldeias deve continuar na fase de operação. Alguns
indígenas de outras terras da Bacia do rio Tibagi devem se deslocar para a aldeia Mococa
atraídos pela movimentação do comércio gerado pela população que foi habitar em
Telêmaco Borba.
Tabela CXXVIII – Atributos do impacto: Deslocamento entre aldeias

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento, Implantação e Operação
Regional
Negativa
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível

Medidas Mitigadoras
Medidas devem ser tomadas para que haja uma relativa permanência dos
indígenas em suas aldeias. A construção de um ginásio de esportes e de uma casa da
cultura indígena, na aldeia Mococa, são atrativos que podem conter o deslocamento entre
as aldeias.
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5.2.8.4 O aumento da venda de artesanatos na região de Telêmaco Borba
Os indígenas atraídos pela notícia da construção da obra e conseqüente aumento
da população não-indígena em Telêmaco Borba estão levando seus artesanatos para
serem comercializados principalmente na cidade de Telêmaco Borba.
Os indígenas tanto da Terra Queimadas, como os da aldeia Mococa devem
intensificar a comercialização de seus artesanatos na cidade de Telêmaco Borba. Vão
acampar nessa cidade para realizar a venda de seus artesanatos atraídos pela
possibilidade de um mercado maior. É provável que deixem de realizar suas roças
tradicionais. Vão sobreviver do comércio de seus artesanatos. A cidade exerce grande
atração para os indígenas, principalmente na faixa etária entre 15 a 35 anos. Gostam de
apreciar as luzes, os edifícios, as pessoas e os automóveis que circulam nas cidades.
Tabela CXXIX – Atributos do impacto: O aumento da venda de artesanatos na região de Telêmaco
Borba

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Planejamento, Implantação e Operação
Regional
Positiva
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível

Medidas de Apoio
Como uma medida de apoio aos indígenas que vão intensificar a venda de
artesanatos na região deve ser construída uma casa do artesanato na cidade de
Telêmaco Borba, para que os indígenas realizem suas atividades de comércio de
artesanato. Também uma pousada para alojar as famílias indígenas, enquanto estiverem
realizando as vendas na cidade.
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5.2.8.5 Impacto sobre a pesca de espécies do rio Tibagi
Os Kaingang da aldeia Mococa realizam pescarias nos rios Tibagi e Mococa. Com
a construção da usina a área de pesca ficará limitada ao rio Mococa. A alimentação dos
Kaingang já deficiente em proteínas terá um balanço nutricional negativo. Os eventuais
deslocamentos dos indígenas a procura de espécies vegetais apreciadas em sua
alimentação retiradas das matas ciliares dos rios Tibagi e Mococa ficarão restritas a área
do rio Mococa.
Tabela CXXX – Atributos do impacto: Impacto sobre a pesca de espécies do rio Tibagi.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação e Planejamento
Regional
Negativa
Direta
Certa
Permanente
Média
Média
Reversível

Medidas Mitigadoras
Como medida mitigadora deve ser orientada uma alimentação balanceada em
nutrientes essenciais, através de programas sociais que incluam cursos com nutricionistas
nas escolas das aldeias indígenas para contribuir na qualidade da merenda escolar e
alimentação das comunidades indígenas.

5.2.8.6 Impacto sobre a área de lazer dos índios de Mococa no Rio Tibagi:
Os Kaingang da área Mococa costumam realizar atividades de lazer nas praias
formadas pelo Rio Tibagi. As alterações que possam ocorrer devido à construção da obra
e a barragem são fatos que vão alterar o modo de vida dos indígenas.
A praia formada pelo rio Tibagi que se constitui em um espaço de lazer precisa ser
substituída por outra atividade para compensar a ausência da praia do rio.
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Tabela CXXXI – Atributos do impacto: Impacto sobre a área de lazer dos índios de Mococa no Rio
Tibagi:

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação e Operação
Regional
Negativa
Direta
Certa
Permanente
Média
Média
Reversível

Medidas Mitigadoras
Como medida mitigadora para atenuar esse impacto sobre a área de lazer, a
construção do ginásio de esportes e a casa de cultura se constituem também em uma
contribuição para as atividades de lazer dos indígenas.

5.2.8.7 Proximidade da obra (Doenças e Acidentes)
O fato da obra estar planejada para ser construída a 8,8 km em linha reta do local
da aldeia Mococa pode ocasionar doenças na população indígena a serem transmitidas
pelos não-índios. A maior circulação da população indígena e não-indígena pelas
estradas de acesso deve gerar acidentes com riscos para a população. Os insetos
poderão transmitir doenças na população. Também pode aumentar o número de
estabelecimentos que vão vender bebidas alcoólicas. Este fato pode gerar um aumento
do alcoolismo na região.
Tabela CXXXII – Atributos do impacto: Proximidade da obra (Doenças e Acidentes)

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação
Regional
Negativa
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível
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Medidas Mitigadoras
Como medida mitigadora se propõe campanhas de esclarecimento, através de
cursos de primeiros socorros e prevenção de doenças com profissionais da área de
saúde. Também uma campanha de esclarecimento sobre as conseqüências do
alcoolismo para a população local.

5.2.8.8 Deslocamentos de não-indíos para as terras indígenas
Os arrendatários, os ribeirinhos, aqueles que não possuem terras e devem deixar
os locais que vivem na atualidade junto ao rio Tibagi, provavelmente vão se deslocar para
as terras indígenas a procura de locais para a sobrevivência.
Durante a fase de operação do empreendimento, os não-índios podem tentar fazer
parcerias com os índios para produzirem roças de subsitência para garantir a
sobrevivência de suas famílias.
Tabela CXXXIII – Atributos do impacto: Deslocamentos de não-indíos para as terras indígenas.

ATRIBUTO
Fase de ocorrência
Área de abrangência
Natureza
Forma como se Manifesta
Probabilidade de ocorrência
Duração
Magnitude
Importância
Possibilidade de reversão

QUALIFICAÇÃO
Implantação e Operação
Regional
Negativa
Direta
Incerta
Temporária
Média
Média
Reversível

Medidas Mitigadoras
Como medida mitigadora deve ser dado um apoio jurídico no sentido dos índios
reocuparem as terras que foram invadidas por não-índios. Também deve haver um maior
controle sobre a presença de intrusos nas terras indígenas.
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5.2.8.9 Considerações Gerais sobre os impactos em Queimadas e Mococa
É de se esperar que haja um acirramento nas relações entre os membros das
facções Kaingang, devido às disputas entre eles, nas eventuais relações de trabalho,
junto aos novos moradores.
Os Kaingang de Mococa vão disputar com os indígenas de outras áreas a
participação em projetos sociais que possam contribuir para a melhoria da qualidade de
vida da comunidade de Mococa. Pensam que terão mais direitos, porque a sua aldeia
está situada a poucos quilômetros do local previsto para a construção da obra.
Os indígenas vão tentar realizar atividades nas imediações das obras, como fazer
a limpeza dos terrenos. Também irão se oferecer para trabalhar em sítios que venham a
ser instalados pelos novos moradores de Telêmaco Borba.
Os indígenas criaram a expectativa de alcançar um desenvolvimento autosustentável que garanta a sobrevivência de todas as famílias que habitam terras
indígenas na Bacia do rio Tibagi. A implantação da Usina Mauá na região pode significar
mudanças para todos os habitantes, sejam índios e não-índios. Esperam que os
benefícios da obra resultem em melhoria de qualidade de vida para os habitantes do local.
As grandes obras de engenharia têm contribuído para gerar crescimento
econômico, para os centros consumidores do país, para onde é transmitida a energia
gerada em uma região, em que predomina a pobreza. Pouco têm contribuído, para o
desenvolvimento sustentável dos muncípios, onde os empreendimentos são construídos,
em áreas pobres, que precisam de investimentos significativos para impulsionar o
desenvolvimento social e econômico da população e da região.
A Terra Indígena Mococa, no entendimento dos Kaingang, vai ser a mais atingida
pela construção da UHE Mauá, no rio Tibagi. Vivem nas proximidades dos rios Mococa e
Tibagi. O rio Mococa é afluente do Tibagi. Os indígenas dependem destes rios para
desenvolver suas atividades de sobrevivência. Dependem das matas ciliares para coletar
alimentos e material vegetal que necessitam para a confecção de ranchos e artesanatos.
Pescam nestes rios. Armam os seus pari para aprisionar peixes nestas armadilhas.
Na maneira de pensar dos Kaingang, o empreendimento vai causar impactos para
a sua comunidade. A construção da obra no rio Tibagi, nas proximidades da aldeia
Mococa vai colocar os indígenas em contato direto com os novos ocupantes das terras e
com a mão-de-obra contratada para trabalhar no local do eixo da barragem.
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6 PROGRAMAS AMBIENTAIS
Os programas ambientais aqui discutidos e sugeridos expressam as diretrizes
básicas julgadas necessárias para a prevenção, mitigação ou compensação dos impactos
a serem gerados nas Terras Indígenas de Queimadas e Mococa pela implantação da
UHE Mauá. A maioria destes programas já constam do Projeto Básico Ambiental (PBA)
protocolado no Órgão Ambiental, bastando em alguns casos, estender sua área de
abrangência para incluir as duas Terras Indígenas estudadas.

6.1

IMPACTOS NA TI QUEIMADAS E MOCOCA COM PROGRAMAS PREVISTOS

DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL ELABORADO PARA A UHE MAUÁ (LACTEC,
2007).
6.1.1 Impacto: Redução do imput de germoplasma vegetal.
Para este impacto existem três programas elaborados no Projeto Básico Ambiental
da UHE Mauá (LACTEC, 2007) que poderão mitigar e compensar suas ações, sendo
eles: O Sub-programa de Recuperação e Formação da Faixa de Proteção Ciliar, que
prevê manter e ou estabelecer uma Área de Preservação Permanente Florestada ao
longo de todo perímetro do reservatório, o Programa de Compensação Ambiental que
prevê a preservação de áreas remanescentes dos ecossistemas regionais de valor
ecológico, e o Sub-programa de Salvamento e Conservação da Flora que prevê a coleta
de sementes e matrizes arbóreo-arbustivo, bem como a transplantação e monitoramento
de indivíduos epífitos em geral para outras áreas.

6.1.2 Impacto: Aporte de Sedimento no corpo hídrico.
Ações para mitigar/reparar/compensar este impacto deverão ser implementadas
em conjunto com o Programa de Observação das Condições Hidrossedimentológicas e o
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, detalhados no Projeto Básico
Ambiental para a UHE Mauá (LACTEC, 2007). Além destes programas, deverão ser
observadas as ações de caráter preventivo que a empresa responsável pela execução da
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usina deverá implementar, conforme descrito nas diretrizes para prevenção e controle
ambiental nas atividades de implantação das UHE Mauá, parte integrante do contrato de
fornecimento de bens e serviços para a implantação da UHE Mauá.

6.1.3 Impactos:
Redução de vazão no período de enchimento do reservatório;
Elevação de concentração de coliformes termotolerantes, matéria orgânica e
nutrientes nas águas do rio Tibagi;
Ocorrência de óleos e graxas, advindos da manutenção e operação da usina nas
águas do rio Tibagi.
As medidas a serem executadas no Programa de Monitoramento da Qualidade da
Água, detalhado no Projeto Básico Ambiental para a UHE Mauá (LACTEC, 2007),
deverão mitigar/reparar/compensar as ações destes impactos. Além deste programa,
deverão ser observadas as ações de caráter preventivo que a empresa responsável pela
execução da usina deverá implementar, conforme descrito nas diretrizes para prevenção
e controle ambiental nas atividades de implantação das UHE Mauá, parte integrante do
contrato de fornecimento de bens e serviços para a implantação da UHE Mauá.

6.1.4 Impactos:
Alterações das ilhas e depósitos sedimentares no rio Tibagi a jusante da usina;
Interferência da fase de operação do empreendimento sobre as terras adjacentes ao
rio Tibagi na área indígena de Mococa;
Alteração dos trechos ao Longo do Rio Tibagi e Confrontantes à Terra Indígena de
Mococa.
Para mitigar/reparar/compensar este impacto existem ações previstas no Programa
de Observação das Condições Hidrossedimentológicas, e Programa de Monitoramento
dos Taludes Marginais, detalhado no Projeto Básico Ambiental para a UHE Mauá
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(LACTEC, 2007). devendo para isto serem estendidas estas ações para a margem do rio
Tibagi a jusante nos limites da TI Mococa.
Além deste programa, deverão ser observadas as ações de caráter preventivo que
a empresa responsável pela execução da usina deverá implementar, conforme descrito
nas diretrizes para prevenção e controle ambiental nas atividades de implantação das
UHE Mauá, parte integrante do contrato de fornecimento de bens e serviços para a
implantação da UHE Mauá.

6.1.5 Impactos:
Variações dos níveis de água do rio Tibagi, a jusante da usina, em período de
estiagem;
Variações dos níveis de água do rio Tibagi, a jusante da usina, em período de cheia.
O Programa de Gestão do Reservatório, detalhado no Projeto Básico Ambiental
para

a

UHE

Mauá

(LACTEC, 2007),

contempla

ações

que

deverão

mitigar/reparar/compensar estes impactos.

6.1.6 Impacto: Aumento da turbidez e diminuição da transparência da água.
Todas as medidas a serem implantadas em conjunto com o Programa de
Observação das Condições Hidrossedimentológicas, com Programa de Monitoramento e
Controle da Qualidade da Água e o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas –
PRAD, detalhados no Projeto Básico Ambiental para a UHE Mauá (LACTEC, 2007),
deverão mitigar/reparar/compensar as ações deste impacto.
Além destes programas, deverão ser observadas as ações de caráter preventivo
que a empresa responsável pela execução da usina deverá implementar, conforme
descrito nas diretrizes para prevenção e controle ambiental nas atividades de implantação
das UHE Mauá, parte integrante do contrato de fornecimento de bens e serviços para a
implantação da UHE Mauá.
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6.1.7 Impacto: Alteração e supressão de ambientes.
Existem medidas que deverão ser executadas conforme previsto nos Subprogramas de Compensação Ambiental e Monitoramento e Conservação da Fauna,
elaborados no Projeto Básico Ambiental para a UHE Mauá (LACTEC, 2007), que
estendidos

às

terras

indígenas

de

Mococa

e

Queimadas,

deverão

mitigar/reparar/compensar as ações deste impacto,

6.1.8 Impactos:
Atividades cinegéticas, captura e comércio de animais;
Atropelamentos.
Para este Impacto, existem dentro do Projeto Básico Ambiental para UHE Mauá
(LACTEC, 2007), os programas de Educação Ambiental, Resgate e Salvamento Científico
da Fauna e Monitoramento e Conservação da Fauna, que deverão tratar deste assunto
com as comunidades envolvidas com ações previstas no sentido de minimizar este
impacto, devendo para isto incluir as terras indígenas de Mococa e Queimadas.

6.1.9 Impacto: Alteração de habitats da ictiofauna no trecho do rio Tibagi
localizado na área de influência da TI Mococa.
Este impacto será devidamente atendido pelas ações previstas nos Programas de
Gestão do Reservatório e Sub-programa de Inventário, Monitoramento e Manejo da
Ictiofauna, elaborado no Projeto Básico Ambiental para a UHE Mauá (LACTEC, 2007).

6.1.10 Impacto: Comprometimento local das populações de espécies ameaçadas de
extinção, endêmicas e raras no trecho do rio Tibagi, localizado na área de
influência da TI Mococa.
Este impacto deverá ser devidamente atendido pelas ações do Programa de
Educação Ambiental, e Sub-programa de Inventário, Monitoramento e Manejo da
Ictiofauna elaborados no Projeto Básico Ambiental para a UHE Mauá (LACTEC, 2007),
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estendido às Terras Indígenas de Mococa, porém, dando ênfase também as espécies
ameaçadas, endêmicas e raras.

6.1.11 Impacto: Interferências da UHE Mauá sobre as espécies de peixes
potamódromas registradas no trecho do rio Tibagi na área de Influência da TI
Mococa.
Ações para mitigar este impacto estão previstas nos Sub-programas de
Recuperação e Formação da Faixa de Proteção Ciliar e Sub-programa de Inventário,
Monitoramento e Manejo da Ictiofauna, elaborados no Projeto Básico Ambiental para a
UHE Mauá (LACTEC, 2007), devendo, para isto, serem estendidas estas ações para a
margem do rio Tibagi, a jusante do barramento, nos limites da TI Mococa.

6.1.12 Impacto: Expectativa dos índios.
As medidas para mitigar/reparar/compensar este impacto estão contempladas em
dois programas do Projeto Básico Ambiental elaborado para a UHE Mauá (LACTEC,
2007), sendo eles: Programa de Comunicação Social que visa divulgar as comunidades
envolvidas todas as ações relativas á implantação do empreendimento, bem como o
Programa de Educação Ambiental, que deverá trabalhar com essas comunidades
abordando os assuntos relativos aos estudos ambientais realizados, aos impactos
positivos e negativos e as medidas e programas que estarão sendo desenvolvidos e
aplicados nas áreas diretamente e indiretamente afetadas pelo empreendimento. Neste
caso as duas Terras Indígenas (Mococa e Queimadas) deverão estar inclusas.
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6.2

IMPACTOS NAS TI QUEIMADAS E MOCOCA COM PROGRAMAS NOVOS NÃO

PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DA UHE MAUÁ
6.2.1 Impactos:
Deslocamento

de

populações

de

aracnídeos,

miriápodes

e

percevejos

hematófagos;
Aumento das populações de mosquitos hematófagos;
Migração de colônias de percevejos hematófagos.
Deverá ser desenvolvimento um programa de monitoramento das populações de
aracnídeos, miriápodes, percevejos hematófagos e mosquitos hematófagos na área de
influência do empreendimento, com objetivo de diagnosticar alterações desta fauna e
promover possíveis planos de controle.
O programa de Controle de Saúde Pública, elaborado no Projeto Básico Ambiental
para a UHE Mauá (LACTEC, 2007), deverá juntar esforços com os órgãos de Saúde da
região ou do Estado para mitigar ações deste impacto.

6.2.2 Impactos:
Deslocamento entre aldeias;
Impacto sobre a área de lazer dos índios de Mococa no rio Tibagi;
O aumento da venda de artesanatos na região de Telêmaco Borba;
Deslocamento de não índios para as terras indígenas;
Impacto sobre a pesca de espécies do rio Tibagi;
Proximidade da obra (doenças e acidentes).
Deverão ser discutidos e desenvolvidos programas específicos para estes
impactos, a serem construídos de forma conjunta entre o empreendedor, o poder público
e as comunidade sindígenas. Estes programas terão que valorizar a cultura dos povos
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indígenas da bacia do rio Tibagi e, ao mesmo tempo, auxiliar na melhoria das condições
de vida destas populações. Segere-se que os programas abordem temas como: incentivo
ao artesanato, prática de atividades esportivas e de lazer, educação ambiental e
orientação para a saúde e a alimentação. Porém, as reais necessidades e os efetivos
conteúdo destes programas devem ser buscados diretamente com as comunidades
involvidas.

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O profissionalismo e a ética, bem como a multidisciplinariedade, presentes em
todas as etapas deste trabalho, produziram informações de grande relevância para as
Terras Indígenas de Queimadas e de Mococa, bem como para a região onde estão
inseridas. Este trabalho é um instrumento importante e consistente para discussão dos
caminhos para uma harmonização entre o desenvolvimento econômico e a preservação
de aspectos sociais, ambientais e culturais dos povos indígenas da bacia do rio Tibagi.
Neste sentido, uma conclusão importante deste estudo é a de que as Terras Indígenas de
Queimadas e de Mococa, apesar de não estarem dentro da área que será inundada pelo
reservatório, poderão sofrer impactos com a construção da usina hidrelétrica de Mauá.
Neste trabalho apresentou-se um diagnóstico completo e detalhado de vários
aspectos dos espaços etno-bio-diversos de Queimadas e de Mococa, os possíveis
impactos decorrentes da implantação do empreendimento Mauá, as medidas mitigadoras
destes impactos e sugestões para programas de monitoramento e compensação. Com
isso, espera-se que o empreendedor e o poder público possam discutir a melhor forma de
conduzir esta questão, percebendo que se tratam de comunidades indígenas
pertencentes a uma mesma etnia, mas que, ao mesmo tempo, possuem suas
particularidades, que devem ser ouvidas e respeitadas, apoiando-os a participarem
ativamente destas discussões, como parte integrante deste processo.
O processo histórico de ocupação e exploração das terras indígenas, a restrição de
espaços imposta pelo poder público e pela sociedade e o crescimento populacional
acelerado destas comunidades vem trazendo impactos que vão muito além da construção
da usina hidrelétrica de Mauá. Neste sentido, a equipe de consultores deste trabalho
diagnosticou problemas que não possuem relação com o empreendimento Mauá, mas
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que, no entanto, são apresentados aqui como contribuição para futuras políticas de
melhoria das condições de vida e da preservação sócio-ambiental desta região.
Destacam-se entre eles a conservação dos recursos florestais, onde sugere-se que
as áreas das duas Terras Indígenas sejam protegidas, por serem os últimos
remanescentes do Estado do Paraná. Também sugere-se que sejam desenvolvidos
programas para a recuperação das áreas desmatadas dentro das Terras Indígenas e que
se estabeleça um manejo da vegetação utilizada para artesanato. As áreas de
preservação permanente estão relativamente bem preservadas, no entanto, devem ser
desenvolvidos programas de recuperação desta faixa ciliar, onde os índios podem ser os
agentes gestores da produção de mudas e da realização dos plantios das mesmas.
Sugere-se, também, que seja desenvolvido um programa de enriquecimento e
adensamento dessas áreas com espécies nativas da região, visando a preservação da
biodiversidade. A supressão vegetal e o conseqüente empobrecimento da diversidade
florestal, além da pressão de caça nestas áreas, estão impactando a biodiversidade local,
com indícios, inclusive, de extinção de espécies da fauna (vide capítulo de etnozoologia).
Um problema relatado por todas as equipes que foram a campo foi o acúmulo de
lixo nas aldeias, nas trilhas dentro da mata e nas margens e leitos dos rios. Isto pode
trazer impactos potenciais ao ambiente e às comunidades indígenas, com a possibilidade
de proliferação de insetos hematófagos transmissores de doenças, aracnídeos e
miriápodos causadores de picadas e envenenamentos e a proliferação de ratos, que
podem atrair serpentes peçonhentas.
O uso do solo de acordo com sua aptidão foi outro ponto de discussão da equipe
técnica. Sugere-se um planejamento racional da região, no sentido de adequar o uso da
terra à sua vocação e capacidade de uso ou aptidão. Isto tem como objetivo o
restabelecimento do equilíbrio ambiental dentro dos domínios das bacias hidrográficas e a
redução dos efeitos dos processos erosivos e conseqüentemente do material
hidrotransportado, causador do assoreamento nos corpos de d’água.
Cabe ressaltar novamente que estes problemas não têm relação direta com o
empreendimento, mas podem ser alvo de futuras ações de melhoria para estas
comunidades.
Os impactos sugeridos neste documento são maiores para Mococa do que para
Queimadas e a maioria das medidas mitigadoras sugeridas para estas duas áreas já
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estão inseridas no Projeto Básico Ambiental para a UHE Mauá (LACTEC, 2007), cabendo
aqui apenas a sugestão para que sejam incluídas nestes programas as áreas indígenas
de Mococa e Queimadas. Nos casos dos impactos que não haviam sido previstos no
EIA/RIMA e por conseqüência, não foram inseridos no PBA, sugere-se a criação de novos
programas (vide capítulo Programas Ambientais), que devem ser discutidos com o poder
público e com a comunidade, ressaltando-se a importância do diálogo e da busca do
entendimento entre as partes.
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