
 

Cálculos e definição da área de Preservação 
Permanente do reservatório artificial da PCH 

MACACOS 
LP nº 42.347, Protocolo 14.287.039-8 

Este descritivo apresenta a delimitação da faixa da área de preservação permanente 
para o reservatório da PCH Beira Rio, utilizando a metodologia proposta por DIAS 
(2001), conforme determinado pela portaria IAP 69 de 28 de abril de 2015.  

Segundo esta legislação, a primeira etapa indica o trecho de rio que será 
influenciado pela formação  do reservatório artificial, apresentado na Figura 1. 

  

Figura 1 - Definição do trecho de rio que será influenciado pelo enchimento da barragem 

Determina a Portaria que na sequência deve ser delimitada a APP do leito natural do 
rio, sem barragem, tomando como base o disposto no artigo 4° do Código Florestal, 
Lei 12.651/2012.  

Para tanto se determina inicialmente a largura média do rio. Esta foi calculada pelo 
lançamento uma seção a cada 100m a partir da barragem para cálculo da largura 
média do rio através da média aritmética. 



  

Figura 2 - Determinação da largura média do rio Jaguariaíva com seções a cada 100m 

A largura do rio em cada uma das seções está indicada na tabela 1 abaixo: 

Conclui-se que a largura média do rio, calculada pela média aritmética da largura 
das seções é de 44,21m. 

Assim, como este trecho de rio tem largura média entre 10 e 50 metros, a faixa de 
APP deve ser de 50m, conforme artigo 4° do Novo Código Florestal (Lei 12651/2012) 
apresentado na Figura 3. 

Seção Largura (m) Seção Largura (m)

1 79,5 14 52,2

2 48,8 15 51,1

3 53,1 16 58,9

4 48,9 17 47,5

5 39,5 18 44,6

6 39,8 19 46,9

7 36,7 20 40,3

8 38,3 21 43,4

9 36,5 22 51,0

10 39,2 23 46,1

11 34,6 24 36,6

12 30,0 25 37,9

13 36,0 26 32,1



  

Figura 3 - Delimitação da APP do leito natural do Rio Jaguariaíva 

O cálculo da área da Area de Preservação Permanente do leito natural do rio foi 
determinada em 29,08ha. Este valor é chamado aqui de  APPr. 

O próximo passo, segundo a metodologia Dias, é determinar a área de APP teórica, já 
com o reservatório artificial, considerando uma faixa de 100m, conforme a figura 4. 

  

Figura 4 - Determinação da APP teórica com faixa de 100m no lago 

A determinação da área da APP do reservatório,  considerando a faixa teórica de 
100m resultou em 60,80ha. Este valor doravante é denominado como APPi. 

Por fim, é utilizada a seguinte fórmula para definição da faixa de APP: 

FMAP = (APPr * 100)/APPi 

onde, 

FMAP – Faixa Mínima de Área de Preservação 

APPr – Área de Preservação Permanente ao longo do rio conforme sua largura média, 
antes da intervenção da barragem 

APPI – Área de preservação Permanente Teórica do Lago com faixa de 100m. 

Aplicando os valores calculados na fórmula, tem-se: 



FMAP = (29,08 * 100) / 60,80 

FMAP = 47,83m 

Assim, arredondando o valor, adota-se como faixa de APP do reservatório artificial da 
PCH MACACOS o  valor de 50m, conforme indicado na figura 5. 

  

Figura 5 - APP com largura de 50m definida pelo cálculo do FMAP 

Em anexo se encontra o DVD com a figura final em arquivo Shapefile, e a ART 
correspondente. 

Curitiba, 03 de maio de 2018 

Dr. Arnaldo Carlos Muller 
A.MULLER Consultoria Ambiental 
41 99951-0040


