
 

USINA HIDRELÉTRICA MAUÁ 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
Cadastro Socioeconômico 

 

 

RELATÓRIO CONSOLIDADO 

 

 

 

 

 

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO 

SOCIOECONÔMICO 

 

 

 

 

 

JAN/2011 



 

USINA HIDRELÉTRICA MAUÁ 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
Cadastro Socioeconômico 

INTRODUÇÃO 

 

A concessão da Usina Hidrelétrica Mauá foi adquirida através do Leilão de Energia nº. 

004/2006 – ANEEL, realizado em 10.10.06, pelo Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. 

Com a definição da empresa vencedora, o Consórcio iniciou o planejamento das atividades 

essenciais para a viabilização da construção do empreendimento, dentre elas o Cadastro 

Socioeconômico (CSE) realizado entre os meses de fevereiro e abril de 2007 tendo como 

finalidade registrar o número de famílias residentes e seus dependentes na área diretamente 

afetada, bem como conhecer o perfil socioeconômico e cultural dessa população. 

Contudo com a elaboração do relatório acima citado, constatou-se a necessidade de 

realizarmos uma complementação no ano de 2008, entre os meses de abril a julho, face a 

necessidade de obter maiores informações a respeito do vínculo, atividade principal e 

secundária de todos os membros das famílias da área a ser atingida. Também durante o ano 

de 2009 o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul cadastrou e/ou complementou dados de 

2007 e 2008. 

Os dados levantados na complementação do Cadastro Socieconômico de 2008 bem como os 

cadastros aplicados em 2009 foram coletados por uma equipe de campo do Consórcio 

Energético Cruzeiro do Sul tendo o acompanhamento dos integrantes da Associação Salto 

Mauá. 

No mês de outubro de 2008 o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul lançou o edital de 

licitação n° 018/2008 para contratação de execução de serviços de engenharia cartográfica e 

engenharia de avaliações, agrimensura e serviços conexos, visando implantação de poligonal 

geodésica, nivelamento geométrico, determinação e materialização física da cota de 

inundação e da área de preservação permanente, elaboração de base cartográfica 

georreferenciada, cadastro fundiário georreferenciado, avaliação, negociação, obtenção da 

posse, liberação da área, (ou servidão no caso de estrada) regularização fundiária, 

certificação no INCRA e registro IAP/SISLEG de propriedades rurais atingidas total ou 

parcialmente pelas áreas de inundação e de preservação permanente da UHE Mauá, nas 

margens esquerda e direita do Rio Tibagi.  A empresa vencedora do certame foi a ENGEMAP 

– ENGENHARIA, MAPEAMENTO E AEROLEVANTAMENTO LTDA., e o contrato foi celebrado 
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no dia 23 de janeiro de 2009, com prazo de 540 dias para a execução dos serviços. 

Posteriormente, em 14 de julho de 2010, as partes celebraram um termo aditivo 

prorrogando o prazo de execução para 720 dias, sendo que o término dos serviços está 

previsto para o início de 2011. 

O objetivo principal do presente relatório é atualizar o capítulo 4 – ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA do Relatório Consolidado do Cadastro Socioeconômico de 2007 no item 4.1 - 

aspectos fundiários, sendo apresentado portanto o número de propriedades atingidas como 

resultado dos trabalhos da ENGEMAP, o vínculo e o número de famílias atingidas com as 

propriedades e os dados da comprovação documental. 

Os demais itens do referido capítulo serão objeto de atualização através dos Programas de 

Remanejamento da População Atingida e de Monitoramento da População Atingida ao passo 

que as famílias mudarem-se para as novas áreas quando então será aplicado questionário de 

monitoramento. 

 

METODOLOGIA 

A complementação do Cadastro Socieconômico de 2008 cadastrou todas as famílias que 

possuem viículo com as propriedades atingidas, sejam elas proprietários, 

posseiros/possuidores, agregados, empregados, dependentes ou simplesmente moradores 

das áreas atingidas. 

O objetivo principal da complementação foi confirmar a atividade principal e secundária bem 

como a fonte de renda principal e secundária quantificando as rendas mensais de todos os 

integrantes da família que residiam na área a ser atingida com objetivo de apontar com 

precisão o vínculo de cada atingido com a área a ser atingida pelo reservatório e Área de 

Preservação Permanente – APP. 
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

4.1 Propriedades atingidas 

No Relatório Consolidado de 2007 a previsão inicial de atingimento pelo reservatório e APP 

era de 189 propriedades na margem esquerda, o número de ilhas levantado foi de 33 e 

quanto a margem direita, o atingimento seria em 2 propriedades, perfazendo-se 224 

propriedades a serem atingidas total ou parcialmente. 

Como resultado dos trabalhos da empresa ENGEMAP que realizou o cadastro físico e jurídico, 

foi possível concluir que o empreendimento da UHE Mauá atingirá um total de 235 

propriedades sendo 195 na margem esquerda, 2 na margem direita e 38 ilhas no trecho a 

ser alagado, totalizando uma área atingida de 4.761,91 alqueires considerando-se 

reservatório e área de preservação permanente. 

 

4.2 Vínculo das famílias com a propriedade 

Quanto ao vínculo das famílias com as propriedades foi possível determinar que 436 famílias 

estão ou se utilizam da área a ser atingida pelo reservatório e APP, conforme quadro: 

VINCULO QUANTIDADE 

Proprietário 203 

Arrendatário 85 

Empregado 76 

Agregado 23 

Posseiro 03 

Personalidade jurídica 10 

Ilhéus 36 

TOTAL 436 
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4.4  Comprovação documental 

A respeito da documentação física no qual a empresa ENGEMAP confirmou a titularidade das 

áreas, ficou identificado que das 235 propriedades, 115 delas tratam-se de propriedades e 

82 de posse. Além dessas, as 38 ilhas forma tratadas também como posse. 

 

4.5 Demais itens do relatório anterior 

Quanto aos demais itens do Capítulo 4 que referem-se ao tipo de atividade se urbana ou 

rural, renda mensal, escolaridade, sexo, parentesco e estado civil, as mesmas serão 

atualizadas através do Programa de Monitoramento das Famílias Atingidas. 

 

CONCLUSÃO 

Segundo o censo de 2007 o número de famílias cadastradas foi de 378 na área a ser 

atingida pelo reservatório e APP. Esse cadastro baseou-se em informações dos próprios 

atingidos que foram repassadas aos cadastradores nos meses de fevereiro a abril de 2007. 

Em 2008 entre os meses de abril a julho de 2008 o CECS complementou o cadastro de 2007 

tendo inclusive aplicado cadastros ao longo do ano de 2009 para aquelas famílias de que 

alguma forma não responderam os cadastros anteriores, resultando portanto em um número 

final de 436 famílias entre proprietários, posseiros, arrendatários, empregados, trabalhadores 

rurais, agregados, dependentes da área ou aqueles que a utilizam somente para moradia. 

Também foram atualizados os dados de todas as famílias de espólios. 

Ressalte-se que esse número de famílias refere-se ao cadastro de 2007 e suas 

complementações de 2008 e 2009 não estando nele incluídos as atividades de pescadores e 

mineradores que encontram-se em fase de discussão no âmbito do GEM-MAUÁ. 

Importante afirmar que nos casos onde foi verificado que o vínculo com a propriedade ou 

que a atividade principal ou secundária não condizia com a realidade dos fatos apurada em 

campo em 2007 e/ou 2008, os mesmos foram objeto de correções necessárias. 
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De posse dessas informações atualizadas o CECS por meio de sua equipe de campo realizou 

entrevistas, visitas, reuniões e ao final juntou documentação visando comprovar o vínculo, 

atividade principal e renda relevante dos atingidos cadastrados nas propriedades a serem 

atingidas e após, aplicando-se o os critérios preconizados no Termo de Acordo com os 

Atingidos pela UHE Mauá firmado com os atingidos por meio da Associação Mauá, o 

Consórcio definiu o público com direito a reassentamento em número de 110 (cento e dez) 

famílias sendo 72 (setenta e duas) famílias de proprietários/posseiros e 38 (trinta e oito) 

famílias de arrendatários. 


