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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR 

1.1 EMPREENDEDOR 

Hidrelétrica Capivara Ltda 

CNPJ: 11.675.239/0001-88 

Endereço: Avenida Dambros e Piva n° 369, sala 02 - Centro 

CEP: 85615-000    Marmeleiro/PR. 

1.2 CONSULTOR 

Construnível Energias Renováveis 

CNPJ/MF nº 16.456.838/0001-24 

Endereço: Rua Otacílio Gonçalves Padilha, n º 117 - Bairro Primo Tacca 

CEP: 89820-000 -   Xanxerê/SC 

Telefone (49) 3433-1770 

E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 

Cadastro do IBAMA: 5628579  
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2 INTRODUÇÃO 

 

Os programas ambientais foram elencados após uma ampla análise das 

medidas necessárias para minimizar os impactos nos meios físico, biótico e antrópico 

durante as fases de projeto, implantação e Operação do empreendimento CGH 

Capivara. Os impactos previstos nesses meios foram criteriosamente estimados no 

Estudo Ambiental Simplificado – EAS, e deverão ter monitoramento e 

acompanhamento de acordo com o desenvolvimento da obra. 

Os objetivos dos programas ambientais são de natureza compensatória e 

imprimem uma função mitigatória para impactos previstos nos diversos meios, seja 

antrópico, físico ou biótico e seus graus de relevância. 

Onde existirão perdas, haverá uma proposta para compensar com ganhos em 

outras medidas, buscando sempre o equilíbrio sustentável dos meios em que irão 

ocorrer estes impactos. 

Em alguns programas, o aspecto legal deve ser respeitado, tendo em vista a 

legislação que regulamenta o setor. Neste aspecto, propõe-se sempre o seu 

cumprimento, bem como, suplantar para além da legalidade, as ações corretivas e 

compensatórias. 

Dado aos diferentes aspectos nos meios em que ocorrerão os impactos nas 

diversas fases do empreendimento CGH CAPIVARA, os programas propostos serão 

aplicados, de acordo com suas estratégias em diferentes fases de execução da obra. 

Além dos programas ambientais apresentarem um conjunto de ações para 

implantação do programa de gestão ambiental, apresenta-se também estratégias para 

sua execução. 

Alguns programas serão implantados de forma preventiva, ou seja, antes da 

ocorrência dos impactos previstos, outros de forma gradativa, durante e depois do 

enchimento do reservatório. 

Como Plano de Monitoramento entendemos ser aqueles que serão devidamente 

acompanhados e monitorados constantemente através de seus parâmetros e 

indicadores previstos na sua elaboração, com a emissão periódica de relatórios que 
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irão revelar sua aplicabilidade e comportamento durante a evolução das ações de 

execução destes. 

São de natureza preventiva os Planos de Conservação da Fauna e da Flora, 

Levantamento do Patrimônio Arqueológico e de Comunicação Social, e deverão iniciar-

se antes da ocorrência dos possíveis impactos. 

As ações compensatórias serão desenvolvidas paralelamente com a geração 

dos impactos, mas eventualmente também podem ser desenvolvidas com antecipação. 

Os planos apresentam individualmente um roteiro de procedimentos, passando 

por uma introdução, justificativa, objetivo, procedimentos metodológicos, ações 

previstas, implantação e abrangência do projeto, potenciais parceiros e interações com 

outros programas. 

É de responsabilidade do empreendedor o investimento de recursos para os 

planos.  

 

 Área de Estudo 

 

Seguindo as diretrizes estabelecidas, para efeitos do presente empreendimento, 

a “área de influência do projeto executivo (RDPA)” foi definida e subdividida em Área 

de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada 

(ADA). 

Para definição das mesmas, levou-se em conta que cada área de conhecimento 

tem um domínio próprio de abrangência para o desenvolvimento dos respectivos 

monitoramentos e supervisões ambientais da CGH durante a fase de instalação e 

operação.   

Dentro destas áreas pré-determinadas, a ADA foi eleita como sendo o entorno 

das estruturas do empreendimento, sendo considerado uma faixa de 50 metros para 

cada lado do eixo das estruturas (100 metros do entorno). A AID por sua vez, 

considerou uma faixa de 500 metros do entorno das estruturas. A AII considerou a 

bacia hidrográfica do Rio Capivara.  
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Figura 2.1: Imagem de Satélite com a representação do arranjo e das áreas amostrais para o 
monitoramento ambiental da CGH Capivara. Fonte: Adaptado Google Earth, 2014. 

 

 Localização do Empreendimento 

 

Nome do empreendimento: CGH Capivara - Central Geradora Hidrelétrica. 

Localização e área do empreendimento: O empreendimento localiza-se no Rio 

Capivara, município de Pinhão - PR, conforme a imagem a seguir. 

Da cidade de Pinhão, na região centro-sul do estado do Paraná, o acesso se faz 

através da rodovia PR-170, a qual liga ao município de Guarapuava, distante 

aproximadamente 53km.  Seus limites são ao Norte: Guarapuava e Candói, ao Sul: 

Bituruna e Coronel Domingos Soares, Leste: Inácio Martins eCruz Machado, e ao 

Oeste: Foz do Jordão e Reserva do Iguaçu. Com aproximadamente 2002 Km2 de área. 
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Figura 2.2: Localização do município de Pinhão, com indicação do empreendimento 

3 PLANOS DE CONTROLES E MONITORAMENTOS AMBIENTAIS  

 Supervisão e monitoramento limnológico 

 Introdução 

 

A caracterização e o monitoramento limnológico dos reservatórios e dos 

tributários são essenciais para o conhecimento da estrutura e funcionamento desses 

ecossistemas aquáticos. Esta caracterização e monitoramento tornam possível 

prognosticar as alterações que possam ocorrer no sistema hídrico, possibilitando ações 

imediatas em caso de alterações significativas, tais como medidas preventivas e/ou 

corretivas, objetivando a restabelecer a qualidade da água e ecológica do ambiente 

(TUNDISI & TUNDISI, 2008). 

 

A avaliação limnológica de um curso d’água ou de sua respectiva bacia 

hidrográfica depende diretamente da avaliação de variáveis físicas, químicas e 

biológicas destes meios aquáticos, o que proporciona o entendimento das relações 
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entre esses elementos, o equilíbrio do sistema e suas prováveis reações bem como 

sua capacidade de absorver influências em função de ações externas. 

  Este monitoramento previsto fornecerá dados para nortear as ações mitigadoras 

dos efeitos negativos do empreendimento sobre a qualidade da água. 

A Resolução nº 20 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, que 

tratava da regulamentação da classificação dos cursos d’água, com os respectivos 

padrões de qualidade e padrões de emissão de efluentes, foi revogada, entrando em 

vigor a partir de 18.03.2005 a Resolução CONAMA nº 357 que trata do mesmo tema. 

Esta Resolução classifica as águas doces, salobras e salinas do Território Nacional em 

nove classes, segundo seus usos preponderantes e é adotada no estado do Estado do 

Paraná. 

A redução da qualidade e quantidade da água é decorrente da redução de 

cobertura florestal, da degradação do solo e da concentração urbana e industrial, e 

pode gerar o comprometimento dos usos múltiplos, além disso, a modificação da 

qualidade físico-química da água afeta o ecossistema aquático e as espécies a ele 

associadas. 

Partindo do princípio de que a proteção da disponibilidade de água e da biota 

aquática exige ações variadas e conjuntas, é necessário que haja conhecimento da 

estrutura e do funcionamento da bacia hidrográfica e dos reservatórios, pois para este 

converge todo o resultado das ações provenientes de seu uso, tais como: descargas de 

efluentes, irrigação, abastecimento público, navegação, lazer, turismo, pesca, 

mineração, empreendimentos zootécnicos (tanques-rede), entre outros.  

Portanto, são necessários inventários ambientais, seguidos de estudos e 

monitoramentos contínuos nas bacias hidrográficas sobre as condições da qualidade 

da água e dos sedimentos constituintes do canal de drenagem, da biota, do uso e 

ocupação das margens, do crescimento indesejável de macrófitas aquáticas, da 

colonização por espécies invasoras daninhas ao ambiente. Só a partir desses 

conhecimentos é que é possível realizar um planejamento para o gerenciamento da 

bacia hidrográfica. 

Em virtude da formação de um desvio ou adução de água com um fragmento de 

reservatório (reservatório de somente metade do rio com a CGH funcionando em fluxo 
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laminar) faz-se necessário acompanhar os processos que poderão ser desencadeados 

sobre a qualidade das águas superficiais e antever e mitigar os problemas que poderão 

ser desencadeados sobre a qualidade das águas com a intervenção deste trecho de 

rio.  

 

 Produtos a serem gerados 

 Plano de monitoramento das Condições Limnológicas; 

 Relatório Técnico com periodicidade Semestral, durante a instalação e operação 

da CGH; 

 

 Equipe Técnica envolvida no Programa 

 

01 consultor na área de Limnologia (Biólogo) especializado em Limnologia; 

01 técnico de campo; 

 

 Metodologia de Coleta 

 

 Coleta e Manuseio das Amostras 

 

As amostras de água serão coletadas nas estações amostrais mediante a coleta 

direta, utilizando-se de frascos estéreis, previamente preparados no laboratório 

responsável pelas análises, sendo observadas as recomendações técnicas quanto aos 

volumes, material do frasco e procedimentos de conservação, conforme norma técnica 

NBR 9897/1987 e NBR 9898/1987, assim como recomendações repassadas pelos 

laboratórios contratados para a realização das análises da maneira mais técnica e 

segura possível. As amostras serão posteriormente destinadas às análises físico-

químicas. 

Todos os frascos serão identificados previamente com etiquetas, constando nestas 

o nome da estação amostral, rótulo do parâmetro a ser analisado, data de coleta, bem 

como o método de conservação da amostra. Em campo as amostras serão mantidas 
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em caixas térmicas com gelo com temperatura aproximada de 5°C. O laboratório 

contratado deverá atender as diretrizes da ISO 17.025.  

 

 Mensuração de Parâmetros in situ 

 

Em todas as estações amostrais haverá a mensuração do potencial hidrogeniônico 

(pH), turbidez, oxigênio dissolvido (OD) e temperaturas mensuradas in situ, sendo 

utilizado para tal o equipamento manual com sonda multi parâmetro da marca HACH, 

modelo HQ40d ou HANNA. Bem como será determinada a transparência através de 

disco de Secchi. 

 

Tabela 3.1: Pontos amostrais e coordenadas geográficas dos pontos prévios de 
amostragem de água. 

Limnologia Latitude  Longitude 

Ponto 01 (futura adução 

da água) 

25°38'30.49"S 51°51'29.16"O 

Ponto 02 (jusante da casa 

de força)  

25°38'26.86"S 51°51'35.83"O 

 

 Metodologias de Análises Laboratoriais 

 

As amostras coletadas, devidamente acondicionadas, serão analisadas na empresa 

em laboratório que atenda a ISO 17025. As técnicas de análise das amostras 

compreenderam as descritas no livro “STANDART METHODS FOR THE 

EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER” da AWWA (2005)/ 21ª Edição. 

Em cada campanha amostral serão realizadas coletas em 02 pontos, 

conforme ilustrado na tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Parâmetros a serem analisadas, unidades de aferição e legislação a ser 
utilizada como parâmetro. 

PARÂMETROS UNIDADE CONAMA 357 águas classe II 
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Temperatura oC - 

Oxigênio dissolvido mg.L-1 O2 > 5 

pH - 6,0 - 9,0 

Turbidez NTU 100 

Condutividade μS.cm-1 - 

DBO mg.L-1 O2 < 5 

DQO mg.L-1 O2 - 

Nitrogênio total mgN.L-1 1,27 

Fosfato total mgPO4-P.L-1 - 

Sólidos totais mg.L-1 - 

Coliformes fecais UFC/100 ml 1,0 x 103 

 

 Análise dos Dados 

 

 Índice de Qualidade da Água (IQA) 

 

A partir de um estudo realizado em 1970 pela "National Sanitation Foundation" dos 

Estados Unidos, a CETESB adaptou e desenvolveu o IQA - Índice de Qualidade das Águas, 

que incorpora nove parâmetros considerados relevantes para a avaliação da qualidade das 

águas, tendo como determinante principal a utilização das mesmas para abastecimento 

público. 

A criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião junto a especialistas em 

qualidade de águas, que indicaram os parâmetros a serem avaliados, o peso relativo dos 

mesmos e a condição com que se apresentam cada parâmetro, segundo uma escala de 

valores "rating". Dos 35 parâmetros indicadores de qualidade de água inicialmente propostos, 

somente nove foram selecionados. Para estes, a critério de cada profissional, foram 

estabelecidas curvas de variação da qualidade das águas de acordo com o estado ou a 

condição de cada parâmetro. Estas curvas de variação, sintetizadas em um conjunto de curvas 

médias para cada parâmetro, bem como seu peso relativo correspondente. 

O IQA é calculado pelo produto ponderado das qualidades de água correspondentes 

aos parâmetros: temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de 

oxigênio (5 dias, 20ºC), coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, sólido total e 

turbidez. 
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A seguinte fórmula é utilizada: 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, que é 

indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100, conforme Tabela 03, a seguir. 

 

Tabela 3.3: Classificação das águas em função dos valores do IQA. 

Nível de qualidade Faixa Cor de referência 

Ótima 80 – 100 Azul 

Boa 52 – 79 Verde 

Aceitável / regular 37 - 51 Amarela 

Ruim 20 - 36 Vermelha 

Péssima 0 -19 Preta 

 

 Índice do Estado Trófico – IET 

 

O Índice do Estado Trófico (IET) tem por finalidade classificar um corpo d´água 

em relação a sua qualidade, avaliando seu enriquecimento por nutrientes e 

IQA : Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi : qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da 

respectiva "curva média de variação de qualidade", em função de sua 

concentração ou medida ; 

wi : peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, 

atribuído em função da sua importância para a conformação global de 

qualidade, sendo que: 

n : número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 
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consequentemente seu efeito no crescimento excessivo de algas, ou o potencial de 

crescimento de macrófitas aquáticas. 

Para este empreendimento será adotado o Índice do Estado Trófico clássico 

introduzido por Carlson et al .(1983), modificado por Toledo (1990) e adaptado pela 

CETESB (2001). Este método utiliza os parâmetros de clorofila-a, fósforo total e 

transparência para classificar o estado trófico do corpo d´água. 

 

Tabela 3.4: Índice do Estado Trófico. 

Classificação do Estado Trófico Segundo o Índice de Carlson Modificado (CETESB 2001) 

Estado Trófico Critério Secchi – S (m) P – Total (mg/m3) Clorofila-A (mg/m3) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 S ≥ 2,4 P ≤ 8 Cl-a ≤ 1,17 

Oligotrófico 47 < IER ≤ 52 2,4 > S ≥ 1,7 8 < P ≤ 19 1,17 <Cl-a ≤ 3,24 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 1,7 > S ≥ 1,1 19 < P ≤ 52 3,24 <Cl-a ≤ 11,03 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 1,1 > S ≥ 0,8 52 < P ≤ 120 11,03 <Cl-a ≤ 30,55 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 0,8 > S ≥ 0,6 120 < P ≤ 233 30,55 <Cl-a ≤ 69,05 

Hipereutrófico IET > 67 S < 0,6 P > 233 Cl-a> 69,05 

 

Tabela 3.5: Especificação do Estado Trófico. 

Estado Trófico Especificação 

Ultraoligotrófico 

 

Corpos d’água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações 

insignificantes de nutrientes que não acarretam em prejuízos aos usos da 

água. 

Oligotrófico 
Corpos de água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem 

interferências indesejáveis sobre os usos da água. 

Mesotrófico 
Corpos de água com produtividade intermediária, com possíveis implicações 

sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na maioria dos casos. 

 

Eutrófico 

Corpos de água com alta produtividade em relação às condições naturais, de 

baixa transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, em que 

ocorrem alterações indesejáveis de qualidade na água e interferências nos 

seus usos múltiplos. 
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Hipereutrófico 

Corpos de água afetados significadamente pelas elevadas concentrações de 

matéria orgânica e nutrientes, com comprometimento acentuado em seus 

usos, podendo, inclusive, estarem associados a episódios de florações de 

algas e de mortandade de peixes e causar consequências indesejáveis sobre 

as atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

 

 Produtos a serem gerados 

 

 Plano de monitoramento das Condições Limnológicas; 

 Relatório Técnico com periodicidade Semestral, durante a instalação e operação 

da CGH; 

 

 Equipe Técnica envolvida no Programa 

 

01 consultor na área de Limnologia (Biólogo); 

01 técnico de campo; 

 

 Implantação e Abrangência do Projeto 

A responsabilidade pela implantação das ações previstas no Projeto é do 

Empreendedor 

4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA 

 Introdução  

 A construção de reservatórios implica em alterações de caráter social, 

econômico e biológico, que podem interferir de maneira espacial e/ou temporal sobre o 

ecossistema. Neste contexto, as características da comunidade íctica tem sido 

utilizadas para avaliação da degradação ambiental, por serem sensíveis indicadoras de 

estresses diretos ou indiretos, afinal, o comportamento biológico dos organismos 

depende das relações que são estabelecidas com o meio que os cercam, 

determinando o sucesso ou insucesso adaptativo da espécie. 
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 Os peixes desenvolvem estratégias ligadas a diferentes funções vitais, as quais 

os habilitam a se manterem presentes nos distintos habitats. Migração, hábito 

alimentar, cuidado com a prole, tipo de desova, número e tipo de ovo, tempo de 

incubação, desenvolvimento embrionário e tamanho final da larva na eclosão são 

algumas características que definem as distintas estratégias (Nakatani et al., 2001). 

Perturbações não cíclicas, principalmente a operação de hidrelétricas, contribuem para 

a instabilidade do ecossistema e reduzem a riqueza e o tamanho dos estoques, 

contribuindo para a diminuição da diversidade e o baixo rendimento pesqueiro 

(Agostinho et al., 1997).  

O tempo para que uma comunidade de peixes alcance alguma estabilidade 

temporal no novo ambiente é variável, podendo ser de 5 a 15 anos (Lowe-McConnell, 

1987). Alguns fatores como o tempo de residência, características da fauna original, 

existência de trechos livres à montante, presença de grandes tributários, entre outros, 

influenciam esse tempo de estabilização.  

Mesmo não havendo formação de reservatório, a implantação da CGH Capivara 

irá influenciar a comunidade de peixes no rio Capivara temporariamente, mesmo que o 

impacto seja de pequana magnitude. Para tanto, o monitoramento tem por finalidade 

gerar conhecimentos a respeito da riqueza e distribuição da comunidade de peixes na 

área de influência da CGH CAPIVARA. 

 

 Produtos a serem gerados 

 

 Plano de monitoramento da Ictiofauna; 

 Relatório Técnico com periodicidade Semestral, durante a instalação e operação 

da CGH; 

 

 Equipe Técnica envolvida no Programa 

 

01 consultor na área de ictiofauna (Biólogo) com experiência comprovada; 

02 técnicos de campo. 

 Áreas Amostrais 
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Foram definidas as áreas amostrais apresentadas na tabela e figuras abaixo, visando 

caracterizar a AID do empreendimento. 

Tabela 4.1: Pontos amostrais, coordenadas geográficas dos pontos predeterminados. 

Ictiofauna Latitude  Longitude 

Ponto 01 (futura adução da 

água) 

25°38'30.62"S 51°51'29.24"O 

Ponto 02 (TVR – Trecho de 

Vazão Reduzida)  

25°38'26.97"S 51°51'31.26"O 

 

 Metodologia De Coleta 

 O monitoramento ictiofaunístico deverá ser realizado semestralmente nos dois 

pontos amostrais predeterminados. As capturas serão realizadas com equipamentos de 

pesca diversificados, buscando amostrar as distintas populações de peixes nas 

diferentes fases do ciclo de vida. Os equipamentos e o esforço de pesca serão 

padronizados em todas as áreas amostrais possibilitando a comparação entre os 

dados. 

 Para tanto, buscando-se amostrar as distintas populações de peixes nas 

diferentes fases do ciclo de vida, serão utilizadas, redes de emalhe (1,5; 2,5; 3,5; cm 

entre nós) com 10 metros de comprimento e também de tarrafa de malha 1,5 cm, 

sendo realizado um total de 05 lances por ponto amostral. 

 Os peixes capturados serão separados em recipientes apropriados por data, 

local de coleta e petrecho de pesca utilizado. Os dados biométricos (peso e 

comprimento) dos exemplares serão obtidos a campo. Os indivíduos cuja identificação 

não será possível serão conservados em solução de formalina a 10%, para posterior 

análise.  

 Para análise dos dados de captura em termos de número de indivíduos e de 

biomassa serão considerados os diferentes pontos de amostragem, sendo que os 

resultados serão expressos por Kg por área amostral e campanha semestral. A 

diversidade de espécies será calculada entre os diferentes pontos amostrais, 

possibilitando uma análise comparativa da comunidade de peixes existente em cada 
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ponto amostral. Para tanto serão calculados os seguintes os índices de diversidade de 

Shannon (H’), o Índice de equidade de Pielou e Riqueza com o software Past. 

   
Figura 4.1: Instalação e conferencia de petrechos para o levantamento da 
ictiofauna. 

 

 

 Captura Por Unidade de Esforço 

Os dados de pesca (abundância e biomassa) serão padronizados através da 

CPUE (captura por unidade de esforço), considerando a unidade de área das redes de 

pesca expressas em metros quadrados, para facilitar a comparação de variações 

temporais ou espaciais. 

 Implantação e Abrangência do Projeto 

A responsabilidade pela implantação das ações previstas no Projeto é do 

Empreendedor. 

5 PROGRAMA DE RESGATE E SALVAMENTO DA ICTIOFAUNA  

 Introdução 
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 Durante as fazes construtivas de desvio do rio um maior trecho de vazão 

reduzida do leito normal do Rio Capivara da jusante do barramento ou adução da água, 

até a saída da casa de força, irá ficar com vazão reduzida. Neste trecho do rio torna-se 

necessário:  

 Realizar a supervisão e o resgate e salvamento dos exemplares de peixe que 

ficaram isolados em poças. 

  

 Produtos a serem gerados 

 

 Supervisão e Possível Resgate da Ictiofauna, para que ocorra o menor índice 

possível de óbitos; 

 Relatório Técnico, durante a instalação e operação da CGH; 

 

 Equipe Técnica envolvida no Programa 

 

 01 consultor na área de ictiofauna (Biólogo) com experiência comprovada; 

 02 técnicos de campo. 

 

 Metodologia de Trabalho 

 Imediatamente após o desvio do leito normal do Rio Capivara, deverá estar em 

campo uma equipe responsável pelas ações de resgate dos peixes. Essa equipe será 

composta por um biólogo com experiência neste tipo de ação mais 02 auxiliares de 

campo, que serão responsáveis pela coleta dos peixes. 

 Um primeiro procedimento a ser adotado será o treinamento de uma equipe de 

campo que será responsável pela coleta, remanejamento e soltura dos exemplares 

capturados. O treinamento consistirá de: exposição de conceitos e justificativas sobre a 

operação, apresentação da área e das condições de realização da operação, 

orientações e cuidados no manuseio dos peixes, noções de segurança no campo, 

noções de trabalho em equipe, informações sobre higienização de equipamentos e 
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materiais, orientações para o salvamento na área do futuro reservatório e em áreas de 

vazão reduzida. 

 Segundo os registros disponíveis, durante as ações para enchimento de 

reservatórios, os principais problemas são observados em áreas mais planas e com 

fundo de cascalho. Nestes locais os peixes não tem tempo de se deslocar com o 

rebaixamento da lâmina d'água e morrem por dessecação sendo que a maior 

quantidade de peixes a ser resgatada deverá ser observada no momento em que a 

água será desviada, devido à especificidades do terreno e no leito original do rio. 

 Os peixes recolhidos vivos serão liberados no leito do rio, nos locais que este 

manter volume e fluxo de água satisfatórios. 

 Os peixes serão capturados com o auxílio de redes de arrasto, tarrafas de 

diferentes malhagens, peneiras com malha de 2 mm, puçás, e demais equipamentos 

que se façam necessários. 

 Deverão ser elaboradas planilhas de controle, sendo que nas quais constarão 

diversos dados relativos à operação de resgate, tais como, quantidade de exemplares 

e biomassa salvos por espécie, entre outras informações pertinentes. 

 Implantação e Abrangência do Projeto 

A responsabilidade pela implantação das ações previstas no Projeto é do 

Empreendedor. 

6 PLANO DE RESGATE, CONSERVAÇÃO E MANEJO DA FAUNA 

 Durante a Fase Prévia de Instalação, durante a instalação e operação da CGH 

Capivara, deve-se realizar o monitoramento da fauna pulmonada das áreas de 

influência direta deste empreendimento. 

 O escopo deste trabalho refere-se à conservação fauna das áreas de influência 

direta do empreendimento hidrelétrico CGH Capivara, localizado no Rio Capivara, 

estado do Paraná. 
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 O monitoramento de fauna constitui uma ação instrutiva e conservacionista, além 

de muito importante na minimização dos impactos sobre esta, possui boa aceitação 

social, sendo fundamental para a construção de uma imagem positiva do 

empreendimento, junto aos moradores regionais. 

 Sendo assim, mesmo tratando-se de um empreendimento com dimensões 

reduzidas, as ações de desmatamento, construção da usina e operação da mesma, 

deverão ser acompanhadas por uma equipe de biólogos e profissionais de áreas afins. 

 

 Produtos a serem gerados 

 

 Plano de monitoramento da fauna terrestre; 

 Relatório Técnico com periodicidade Semestral, durante a instalação e operação 

da CGH, indicando o atual status de conservação local através de espécies de 

interesse conservacionista, citadas nas listas do Estado do Paraná, Brasil e 

IUCN. 

 

 

 Equipe Técnica envolvida no Programa 

 

03 consultores (biólogos) na área de avifauna, mastofauna e herpetofauna; 

7 MONITORAMENTO DA AVIFAUNA 

As aves são animais bípedes, vertebrados, homeotérmicos, caracterizados pela 

presença de penas, ocorrem em todos os ambientes do planeta e tiveram sua origem a 

partir de dinossauros terópodes no período Jurássico da Era Mesozoica (Pough et al. 

2008, Favretto 2010).  
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No planeta existem mais de 10000 espécies de aves descritas (Mayr, 1946). Sendo 

que no Brasil há o registro de 1901 espécies de aves (CBRO, 2014). No Estado do 

Paraná existe o registro de 744 espécies de aves (Scherer-Neto et al. 2011). 

Com grande diversidade e ampla distribuição as aves tornam-se importantes 

indicadores do estado de conservação de diversos ambientes, pois muitas espécies 

possuem exigências específicas quanto ao ambiente em que conseguem sobreviver, 

havendo espécies que se beneficiam de alterações ambientais e outras que são 

prejudicas com essas ações (Dajoz 2005, Atchinson & Rodewald 2006). 

 

 Materiais e Métodos 

Será empregado o método levantamento qualitativo, que busca conhecer o 

número de espécies de uma determinada comunidade. Para tanto, serão realizadas 

transecções por todo operímetro na AID, buscando-se contemplar todos os ambientes 

que as aves frequentam. 

 

 

Figura 7.1: Busca Ativa através de 
transecções. 

 

Figura 7.2: Busca Ativa através de 
transecções. 

 

As seguintes referências serão usadas para auxiliar na identificação das 

espécies: Sick (1997) e Sigrist (2009).  

Com os dados obtidos nas amostragens as seguintes análises serão realizadas: 
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Frequência de Ocorrência: para identificação da Frequência de Ocorrência das 

espécies será usado o cálculo abaixo: 

 

Onde: 

FO = frequência de ocorrência 

Nre = número de registros de cada espécie 

Nta = número total de dias de amostragem 

E será considerado: 

FO= 76-100% Muito frequente 

FO= 51-75% Frequente  

FO= 26-50% Ocasional 

FO= 1-25% Rara 

 Estrutura trófica e hábitat preferencial 

Tendo como base a literatura e as observações em campo será realizada a 

divisão da avifauna em guildas tróficas e hábitats preferenciais, com o objetivo de 

verificar se espécies generalistas ou especialistas que estão explorando os ambientes 

amostrados, desta forma sendo possível realizar uma análise aprofundada da situação 

atual do ambiente do empreendimento e seus futuros impactos. 

Será determinada a estrutura trófica, de acordo com revisão bibliográfica, sendo 

que a divisão das guilda tróficas baseada em  Krügel & Anjos (2000) e Scherer et al 

(2005), sendo elas: granívoros (GRA), alimentação composta em sua maior parte por 

grãos; frugívoros (FRU), alimentação composta principalmente por frutos; 

frugívoros/insetívoros (FRU/INS), uma dieta mista de frutas e insetos, porém com uma 

maior proporção de frutas; insetívoro/frugívoro (INS/FRU), uma dieta mista de insetos e 

frutas, composta por uma maior proporção de insetos; insetívoros (INS), alimentação 
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composta por insetos; onívoros (ONI), dieta mista que pode incluir sementes, frutas, 

folhas, flores, brotos, néctar, invertebrados e pequenos vertebrados; 

insetívoro/carnívoro (INS/CAR), dieta mista com maior proporção de insetos, 

carnívoro/insetívoro (CAR/INS), dieta mista composta principalmente por pequenos 

vertebrados; carnívoros (CAR), alimentação composta por pequenos e grandes 

vertebrados e necrófagos (NC), alimentação composta principalmente de animais 

mortos. 

Para a separação da avifauna quanto ao hábitat explorado será usada  revisão 

de literatura objetivando determinar as categorias de hábitat de cada espécie, as 

categorias serão: espécie florestal (FLO), ocorre no interior da mata, evitando habitar 

locais desmatados e abertos; espécie campestre (CA), espécie generalista, habita o 

campo e locais que sofreram alguma forma de degradação; espécie de borda de mata 

(BOR), habita ambientes de transição entre pastagens e/ou capoeiras e fragmentos 

florestais; espécie de ambientes aquáticos (LRB), aves que ocorrem ou dependem 

diretamente de lagos, rios e banhados para obterem seu alimento ou abrigo. 

Para o monitoramento da avifauna será realizada uma expedição a campo com 

duração de três dias amostrais de ocorrência semestral, durante a instalação do 

empreendimento proposto.  

8 MONITORAMENTO DA MASTOFAUNA 

A principal característica dos mamíferos é a produção de leite através de 

glândulas especializadas, a fim de alimentar os seus filhotes no tempo de vida inicial 

pós-nascimento, além disso, eles possuem pelos e apêndices cutâneos que podem 

desempenhar distintas funções como a camuflagem, comunicação, sensação e 

isolamento térmico (POUGH et al., 2008). Atualmente existem 4809 espécies de 

mamíferos descritos no mundo e no Brasil são registradas 658 espécies (REIS et al. 

2006). 

 

 Materiais e Métodos 
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 Transectos lineares, busca ativa e avistamentos. 

O método de transectos lineares será realizado ao logo de trilhas pré-

estabelecidas em terra com uso de caminhadas e/ou veículos terrestres, sendo que a 

distância percorrida e a duração serão anotadas (Cullen-Jr &Rudran, 2003).  

A procura por vestígios de fezes, pelos grunhidos, rastros e avistamentos será 

realizada por transectos em ambas as margens do rio a ser usado para o 

empreendimento, desta forma abrangendo a área diretamente afetada (ADA), área de 

influência direta (AID) e a área de influência indireta (AII). Os transectos para procura 

de vestígios ocorrerão em média, uma vez ao dia e uma vez à noite. O início e o 

término de todos os transectos serão georreferenciados com GPS - Garmin, GPS Map 

78. 

O avistamento é um dos métodos de levantamento direto, confirmando a espécie 

vista. Se ocorrerem, estes serões fotografados e georreferenciados e as espécies 

levantadas serão confirmadas com manuais de campo apropriados. 

 Armadilhas fotográficas 

Serão utilizadas como método adicional com uma armadilha fotográfica (Tigrinus 

Digital) com câmera digital e sensor de infravermelho para detectar a presença de 

animais e disparar fotografias. Este método é inovador, levanta a imagem do animal 

que passar no raio de sua atuação. A identificação se torna facilitada e o animal não 

sofre estresse de captura (THOMAS & MIRANDA, 2004).  

A armadilha será colocada ao longo da trilha dos animais, que são fáceis de 

perceber no chão da floresta ou campo, e devem ser fixadas nos troncos de árvores 

em altura média de 40 cm do chão. 

 Busca Ativa 

Baseia-se na visualização direta e indireta de vestígios de rastros, fezes, 

pelos e vocalizações dos animais. As buscas serão realizadas através de transecções 

dentro das áreas amostrais de tamanhos equivalentes a pé ou com veículo automotor, 

em diferentes horários, conformes demostras as imagens e figuras a seguir. 
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Figura 8.1: Métodos de transecção com 
busca de vestígios. 

Figura 8.2: Métodos de transecção com 
busca de vestígios. 

 

 Coleta de dados secundários 

Será realizada uma compilação de dados secundários sobre os mamíferos com 

ocorrência potencial para região de estudo através de consulta ao acervo científico das 

entidades e universidades da região, além de revisão de obras bibliográficas de cunho 

técnico e científico. 

Os níveis de ameaça nacional e mundial para todos os grupos trabalhados 

seguirão e IUCN (2011). 

Para o inventário da mastofauna será realizada uma expedição a campo com 

duração de três dias de ocorrência semestral, durante a instalação do empreendimento 

proposto.  

 Implantação e Abrangência do Monitoramento da Fauna Pulmonada  

A responsabilidade pela implantação das ações previstas no Projeto é do 

Empreendedor. 

9 MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA 

Mundialmente já foram descritas 6347 espécies de anfíbios, dentre as Ordens 

componentes à classe Amphibia, destaca-se a Anura onde estão agrupadas 5966 

espécies. Esta ordem corresponde a aproximadamente 88% do total das espécies 

daclasse Amphibia, fato que evidencia um grande sucesso evolutivo (FROST, 2011).  



 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha, n°117, Sala 01 - Bairro Primo Tacca 
Fone: (49) 3433-1770 E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 

 

 
 

 

 
 
Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA 

Rio Capivara – Paraná 
CGH Capivara 

 
 

 23 
 
 

Segundo a “Lista de anfíbios do Brasil” mantida pela Sociedade Brasileira de 

Herpetologia (SBH, 2010), o Brasil possui a maior diversidade do planeta, onde são 

registradas 875 espécies. Divididas em três ordens: Anura contendo 847 espécies, 

Caudata sendo representada por uma espécie e Gymnophiona, representada por 27 

espécies.  

No Brasil, conforme a “Lista de répteis do Brasil” mantida pela Sociedade 

Brasileira de Herpetologia, existem 721 espécies nativas de répteis dentre os quais, 36 

são quelônios (tartarugas e cágados), 6 jacarés, 241 lagartos, 67anfisbênias (cobras-

cegas), e 371 serpentes (SBH, 2010). 

 Materiais e Métodos 

O levantamento de anfíbios na AID do empreendimento será realizado por meio 

de buscas ativas, durante estas buscas serão realizados transectos lineares ao longo 

da área de estudo, objetivando visualizar as espécies em seus hábitats. Os transectos 

serão percorridos nos períodos diurno e noturno. Durante o percurso serão vistoriados 

ambientes costumeiramente habitados por anfíbios e répteis, tais como: bromélias de 

solo e epífitas, fendas de rochas, cavidades em árvores, abaixo de troncos e rochas 

dispostas no solo, dentro de “cupinzeiros”, na serapilheira e na vegetação marginal dos 

cursos de água, assim como entrevistas com os moradores ribeirinhos encontrados ao 

longo das áreas (CARDOSO, 2003; SILVANO & SEGALLA, 2005). 

 

Figura 9.1: Registro de busca ativa 
noturna. 

 

Figura 9.2: Registro de busca ativa 
noturna. 
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A busca ativa também ocorrerá em sítios de reprodução (poças temporárias, 

charcos, banhados, açudes) de forma a amostrar espécies que poderão estar em 

período reprodutivo. As amostragens noturnas serão realizadas com o auxílio de 

lanternas de luz branca, os indivíduos avistados serão fotografados com o auxílio de 

uma câmera digital Canon modelo SX150IS e quando em atividade de vocalização 

serão gravados os cantos com o auxílio de um gravador digital SONY modelo  

ICD. Depois de gravados, os sons serão identificados por meio de comparação com as 

vocalizações contidas em bancos de dados e bibliografia existente. 

Os dados da herpetofauna da AII serão levantados através de estudos já 

realizados e publicados, das áreas e municípios localizados nas proximidades, 

diagnosticando o máximo de publicações das listas de ocorrências de espécies locais e 

regionais. 

Para o monitoramento da herpetofauna será realizada uma expedição a campo 

com duração de três dias de ocorrência semestral, durante a instalação do 

empreendimento proposto.  

 Implantação e Abrangência do Monitoramento da Fauna Pulmonada  

A responsabilidade pela implantação das ações previstas no Projeto é do 

Empreendedor. 

 Ambientes Amostrais 

Foram definidos os ambientes amostrais apresentados na tabela e figuras abaixo, 

visando caracterizar a AID do empreendimento. 

Tabela 21: Sítios amostrais, coordenadas geográficas dos locais predeterminados. 
Sítios amostrais Latitutde Longitude 

St 01 25°38'45.14"S 51°51'21.05"O 

St 02 25°38'39.39"S 51°51'23.37"O 

10 RESGATE E AFUGENTAMENTO DA FAUNA 

 Área de Abrangência 
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O Programa de Resgate e Salvamento da Fauna Silvestre deverá abranger a Área 

Diretamente Afetada (ADA) e de Influência Direta (AID) da CGH Capivara. 

 Base Legal e Normativa 

O presente Programa de Resgate e Manejo de Fauna tem como base legal a 

Instrução Normativa nº 146, de 10 de Janeiro de 2007 ‘’Estabelecer os critérios para 

procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento, 

salvamento, resgate e destinação) em áreas de influencia de empreendimentos e 

atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna 

sujeitas ao licenciamento ambiental, como definido pela Lei n° 6938/81 e pelas 

Resoluções Conama n° 001/86 e n° 237/97’’.  

Outro apêndice legal é a IN-179, de 25 de junho de 2008 – IBAMA, mais 

precisamente no Art. 1º, criada com a finalidade de definir as diretrizes e 

procedimentos para destinação dos animais da fauna silvestre nativa e exótica 

apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente às autoridades competentes. 

Lei n° 6.938/81 e pelas Resoluções CONAMA N° 001/86 e N° 237/97. Considera 

também a Lei Nº 7.584/87, de 06/01/87, que acrescenta parágrafo ao Artigo 33 da Lei 

Nº 5.197/67, que dispõe sobre a proteção à fauna; 

Além dessas foi considerado a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas (MMA, 

2003) e a Lista Global da IUCN (2014) além da Lista Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção do Estado do Paraná (IAP, 2004). 

 Produtos a serem gerados 

 Relatório de resgate da fauna terrestre; 

 Relatório Técnico com periodicidade Semestral, durante a instalação e operação 

da CGH, indicando a espécie resgatada ou afugentada, data da ocorrência, local 

de registro ou captura e local de soltura ou afugentamento.  

 Equipe Técnica envolvida no Programa 

03 consultores na área de avifauna, mastofauna e herpetofauna; 
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11 SELEÇÃO DE ÁREAS PARA SOLTURA DOS ANIMAIS 

Devido à complexidade e ao número de grupos faunísticos que deverão ser foco 

do presente Programa, além dos demais procedimentos a serem realizados, os 

procedimentos metodológicos deverão ser variados, com especificidades relacionadas 

aos grupos/espécies, aos tipos de habitat a serem afetados e ao tipo de atividade a ser 

desempenhada. Os procedimentos serão apresentados a seguir, divididos em Seções 

específicas. 

Cabe ressaltar que a regra geral frente às operações de resgate e salvamento 

de fauna é de evitar ao máximo a captura de animais. Sendo assim, as ações de 

resgate deverão ocorrer para os casos críticos: como quando o animal não conseguir 

se deslocar para áreas não impactadas; quando forem encontrados feridos ou com 

risco. Recomenda-se a realização de atividades de afugentamento prévio anteriores às 

atividades de supressão da vegetação, dando chance à fauna de se deslocar para 

áreas não afetadas sem interferência externa. Portanto, as ações das equipes de 

resgate deverão ser padronizadas antes de qualquer atividade de manejo. 

Se o procedimento de resgate for de fato necessário, os animais resgatados 

serão acondicionados em recipientes adequados e transportados com auxílio de 

veículo automotor até a Zona de Amortecimento (Área de Soltura) onde os mesmos 

serão devolvidos ao ambiente com condições melhores de sobrevivência.  

A área de soltura foi escolhida após análise, onde constatou-se que o ambiente 

apresenta condições melhores daquele onde está sendo instalado as estruturas e onde 

as atividades de monitoramento contínuo da fauna serão concentradas (acessos, 

estruturas, áreas de supressão, entre outras). 
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Figura 19: Zona de Amortecimento/Área de Soltura (laranja). Fonte: Adaptado Google Earth, 2014. 

 

A seguir são apresentados os procedimentos metodológicos para as atividades 

de resgate e salvamento da fauna que serão realizadas durante a supressão de 

vegetação para a construção da CGH Capivara. 

 

 

 Descrição dos equipamentos 

Para a realização das atividades de Resgate, Salvamento e Destinação da fauna 

na Área de Influência da CGH Capivara, será utilizado um número variado de 

equipamentos ao longo do período previsto para o monitoramento, sobretudo na fase 

de supressão da vegetação. 

Para tanto, na tabela a seguir, são descritos os principais equipamento a serem 

utilizados nos resgates da fauna, quando necessário. 
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Tabela 11.1: Equipamentos para utilização nos eventuais resgates da fauna. 

Descrição Quantidade Grupo Faunístico Atendido 

Gancho Herpetológico 02 Répteis 

Puçá 02 Anfíbios, Répteis, Peixes 

Caixas de Contenção 02 Anfíbios, Répteis, Mamíferos, Aves 

Luvas de Couro 04 pares Anfíbios, Répteis, Mamíferos, Aves 

Baldes 06 Anfíbios, Répteis, Mamíferos, Peixes 

Balança Eletrônica 01 Anfíbios, Répteis, Mamíferos, Peixes, Aves 

Fonte: Construnível, 2015. 

 Sistemas de comunicação 

A comunicação entre as equipes de resgate de fauna, bem como entre as 

equipes de desmatamento, é essencial para o desenvolvimento de ações em conjunto 

e tomadas de decisões com a devida rapidez e segurança. Portanto, deverá ser 

estabelecido e definido anteriormente aos procedimentos de resgate e salvamento um 

sistema de radiocomunicação entre as equipes que estarão desenvolvendo as 

atividades a campo. 

12 RESGATE DA FAUNA (DETALHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS) 

As atividades de resgate da fauna deverão ser realizadas em apenas uma 

etapa, já que não haverá formação de reservatório: 

1. Durante o acompanhamento das ações de supressão de vegetação nas áreas 

de implantação das estruturas permanentes e instalações de apoio; 

A seguir são descritos os procedimentos de resgate para todos os grupos de 

vertebrados terrestres e aquáticos. 

 Instrumentos de Captura 

Cada ambiente em suas particularidades abrigam algum animal, dessa forma, 

devem estar disponíveis materiais que permitam a contenção do mesmo. Assim, para a 

eficiência do resgate são listados alguns materiais que podem ser utilizados na captura, 

para os diferentes grupos da fauna. 
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 Anfíbios 

A coleta de anfíbios pode ser realizada apenas com as mãos do manipulador, 

desde que este procedimento seja realizado de forma a impedir a ocorrência de 

ferimentos no animal. Em função da alta sensibilidade da pele desta classe animal em 

específico, recomenda-se o uso de luvas de procedimento. 

Os espécimes capturados serão acondicionados em potes plásticos com 

algodão umedecido em água com o fim de se evitar a desidratação, sendo 

posteriormente realocados na área de soltura. 

 Aves 

Para uma ou mais ordens de aves existe um tipo de contenção física adequada, 

sendo a mesma diferenciada quanto ao tipo de método de defesa usado pelo animal. 

Puçás de pano podem ser utilizados para qualquer espécie de ave de pequeno e médio 

porte. Toalhas de pano podem ser usadas principalmente em casos de aves como 

psitaciformes, que utilizem o bico como principal defesa. E luvas de raspa de couro são 

utilizadas principalmente nos casos de aves que utilizem as unhas como fator de 

agressão, como por exemplo, os falconiformes e corujas. 

Quanto à captura das aves de pequeno porte (maioria dos passeriformes) o 

maior problema está relacionado em manter-se a saúde do animal. Por não possuir 

respiração diafragmática, as aves dependem da expansão do tórax para tal atividade e, 

portanto, exige muito cuidado no manuseio desse grupo animal. 

A contenção de aves de pequeno porte dá-se pelo entrelaçamento dos dedos à 

garganta, prendendo-a pela cabeça.  

Os indivíduos resgatados serão transportados em sacos de pano e 

transportados até um local seguro ou até a área de soltura. 

 Répteis 

Os principais instrumentos utilizados para serpentes são os ganchos, que 

permitem a retirada ou a colocação do animal em caixas ou outros ambientes, de forma 

segura, tanto à distância quanto imobilizados pela cabeça, conforme a necessidade. 
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Nos casos de lagartos, deve-se dispor também de toalhas para cobertura dos 

olhos, laços para fechamento de boca, luvas de raspa de couro para prevenção de 

mordeduras e puçás. Quelônios devem ser alojados em recipientes grandes que 

impeçam a fuga por escalada, como baldes por exemplo. 

Os répteis, em especial as serpentes, representam o grupo que mais oferece 

riscos à saúde dos profissionais envolvidos nas atividades de resgate de fauna. Assim, 

a captura dessas será feita sempre com o uso de ganchos, sendo posteriormente 

acondicionadas em caixas de transporte e destinados até a área de soltura. 

 Mamíferos 

A manipulação de mamíferos, basicamente utiliza os mesmos instrumentos já 

citados anteriormente: puçás e luvas de raspa de couro, cordas, entre outros. É 

necessário também dispor de gaiolas para o transporte de animais capturados para a 

área de realocação. 

Mamíferos consistem em um dos principais animais capturados em operações 

de resgate de fauna. A contenção de espécimes de pequeno porte (roedores murídeos, 

marsupiais e morcegos) é feita com as mãos, geralmente utilizando-se luvas de raspa 

para evitar ferimentos ou a transmissão de doenças (via mordedura) aos coletores. 

Já para mamíferos de médio porte (cachorro-do-mato, tamanduá-mirim) a 

captura e contenção são feitas com uma gama variada de equipamentos, 

destacadamente os puçás e cordas para imobilização. O resgate destes animais é 

considerado de baixa potencialidade de ocorrência na área de estudo. 

Se por acaso isso ocorrer, as primeiras alternativas serão o afugentamento para 

locais que ofereça condições para sua sobrevivência. Sem alternativas possíveis, 

efetua-se o resgate com utilização de equipamentos adequados, e rapidamente 

transportados até a área de soltura. 

 Indicadores de Desempenho 
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Serão avaliados e registrados o número de espécimes capturados, bem como 

registros das espécies realocadas e o número de medidas específicas de manejo 

implantadas, para fornecer subsídios para análise do estado da conservação local. 

 Etapas / Prazos 

O cronograma incluído no final do presente Programa apresenta os prazos para 

realização das seguintes etapas do empreendimento: 

 Resgate durante a supressão de vegetação nas áreas de instalação das 

instalações de apoio às obras e áreas dos componentes do arranjo geral da CGH; 

 Relatórios 

Um relatório das atividades do Programa de Resgate e Manejo de Fauna deverá 

ser apresentado semestralmente, juntamente com o relatório semestral de 

monitoramento dos programas ambientais, e, ao final de todas as atividades previstas 

para o programa deverá ser emitido um relatório conclusivo. 

 Equipe de resgate 

A equipe do Programa de Resgate e Salvamento de Fauna Silvestre da CGH 

Capivara será composta por profissionais Biólogos, devidamente registrados nos seus 

respectivos conselhos de classe e aptos para exercer tais atividades, Estagiários de 

Ciências Biológicas, e ainda auxiliares de campo, os quais serão devidamente 

capacitados, conforme instrução da IN nº 146/2007, Art. 13/IV. 

 

13 PLANO DE MONITORAMENTO DE INSTABILIDADE DOS TALUDES 

 Riscos ambientais a ser mitigados 

 Poluição pela destinação indevida dos resíduos sólidos e efluentes líquidos. 

 Instalação de processos erosivos. 

 Risco de acidentes de trabalho. 
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 Introdução 

Durante o processo de implantação do empreendimento, sabe-se de antemão que o 

uso do solo tais como jazidas de empréstimo, terraplenagens, criação de bota-foras, 

uso de explosivos e as intempéries, criam instabilidades das encostas. Estas 

influências previstas são analisadas e propostas medidas para sua mitigação. 

A possibilidade de ocorrerem solos profundos em áreas declivosas nas margens do 

canal de adução, torna recomendável um acompanhamento da condição de 

estabilidade das encostas marginais durante as fases de construção, estabilização e 

operação do reservatório. 

As áreas críticas serão identificadas, mapeadas, com o objetivo de prevenir 

possíveis escorregamentos que possam ser desencadeados com a implantação do 

empreendimento garantindo assim, maior estabilidade das áreas marginais. 

O presente procedimento tem natureza preventiva, e visa reduzir o assoreamento 

do reservatório, decorrente dos movimentos de massa nas margens e nos taludes, 

evitando também, a formação de erosões. 

 Produtos a serem gerados 

 Plano de monitoramento e controle dos processos erosivos; 

 Mitigação de erosões e instabilidade de taludes; 

 Relatório Técnico com periodicidade Semestral. 

 

 

 Equipe Técnica envolvida no Programa 

 

01 geólogo; 

01 Eng. Civil; 

01 Eng. Florestal 

 

 Metodologia 
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Num primeiro momento é necessário ampliar o detalhamento geológico da área 

marginal do futuro reservatório, bem como da área de influência direta, com especial 

atenção para o trecho do sistema de adução, pré-identificando as regiões ou pontos 

localizados com fragilidade pedológica e geológica, no que diz respeito aos processos 

erosivos. 

Na sequência deve ser efetuado o mapeamento geológico dessas áreas na faixa de 

variação do nível de água do reservatório, no nível de detalhamento requerido pela 

situação, que permita o monitoramento de movimentações que sejam registradas; 

essas movimentações devem ser cadastradas, com o seqüente levantamento de 

seções típicas, permitindo a avaliação das prováveis alterações após o enchimento, 

devendo ser registradas em mapas e relatórios técnicos. 

Uma vez identificadas as áreas sensíveis ambientalmente deve-se acompanhar a 

evolução do comportamento das mesmas, implementar eventuais medidas para 

estabilizar as encostas em locais onde for identificada a ocorrência do fenômeno, 

visando a integridade e estabilidade do ambiente natural e minimizando, também, 

efeitos adversos de assoreamento no pequeno reservatório que se formará. 

Na margem direita do rio Capivara, onde serão inserdidas as estruturas da CGH 

Capivara, praticamente em todo o trecho do empreendimento (emboque, canal de 

adução,  conduto forçado e casa de máquinas) está recoberta com vegetação ciliar. 

Esse ambiente, no seu atual estado preocupa, pela vulnerabilidade e propemsão a 

erosão.  

Durante a construção da CGH, a partir da necessidade de limpeza da pouca 

vegetação existente, principalmente nas encostas mais declivosas (beira de rio) onde 

se estabelecer o contato direto das águas, podendo haver desencadeamento de 

situações críticas, devendo ser levado em consideração o uso de explosivos e 

movimentação de maquinários, que pode vir as desestabilizar encostas. 

Todas as investigações técnicas geológicas necessárias devem ser registradas e, 

quando evidenciadas movimentações, devem ser utilizadas as melhores práticas 

disponíveis para a circunstância, desde a construção de barreiras físicas, drenagens,  

até um conjunto de ações físicobiológicas que sejam apropriadas para a contenção 
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local da instabilidade. Basicamente esse programa tem caráter preventivo e, quando 

requerido, corretivo. 

14 PLANO DE RESGATE, CONSERVAÇÃO E MANEJO DA FLORA 

O desmatamento abrange medidas para proteger, resgatar e evitar a morte de 

exemplares florísticos.  

A revegetação ou o plantio misto de espécies nativas em áreas deflorestadas 

com o objetivo principal de formar uma floresta a mais próxima possível da existente 

originalmente, tem sido grande tarefa dos empreendedores. As questões de 

diversidade de espécies, regeneração natural, interação plantas x animais e da 

representatividade nas suas populações, vem sendo abordadas constantemente nos 

modelos de revegetação. 

Para a aquisição de material para os projetos de revegetação, devem ser 

considerados os seguintes aspectos: 

 A variabilidade genética em uma espécie; 

 As adaptações das plantas ao seu ambiente de desenvolvimento. 

Portanto, como a intenção dos processos de revegetação é de recriar 

comunidades vegetais, cuja estrutura genética também deve ser replicada, 

aumentando a probabilidade de sucesso destes processos, por um período de tempo 

indefinido, a coleta de germoplasma local ou em áreas de vegetação remanescente 

próximas é o ideal para manter um estoque de variabilidade genética e adaptabilidade 

o mais próximo do naturalmente encontrado. 

 

 Produtos a serem gerados 

 

 Relatório de resgate e realocação da flora local; 
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 Relatório Técnico com periodicidade Semestral, durante a instalação e operação 

da CGH, indicando as espécies resgatadas, abundância relativa resgatada e 

monitoramento das espécies realocadas.  

 

 Equipe Técnica envolvida no Programa 

 

02 consultores (01 Eng. Florestal); 

14.1 PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO CILIAR 

Empreendimentos desta natureza sofrem com a consequência da ação antrópica 

que interfere em todos os fenômenos naturais que ocorrem em suas bacias 

hidrográficas, sendo que uma das principais consequências é o carreamento de 

sedimentos ocasionado por processos erosivos acelerados pela má utilização do solo, 

tendo-se como resultado final o assoreamento, e a contaminação de suas águas. 

Por estarem mais próximas do lençol freático, as matas ciliares sofrem menos a 

influência de estações secas e isto garante, mesmo em regiões onde a matriz é 

florestal, a disponibilidade de recursos para sustentação da fauna quando a região de 

interflúvio não apresenta muitos recursos disponíveis. Onde a matriz não é florestal, 

servem de refugio à fauna e podem até mesmo colaborar na redução de pragas e 

doenças nas áreas agrícolas circunvizinhas, por abrigarem espécies que predam 

insetos, colaborando no controle de populações destes animais. 

As matas ciliares podem conter o aporte de sedimentos aos corpos d’água, 

especialmente onde a matriz é agrícola, diminuindo o assoreamento e a entrada de 

substância tóxica e ou nutrientes que causariam desequilíbrio entre as populações. 

A importância da conservação e recuperação das matas ciliares deve ser 

entendida como uma importante “malha” de corredores, possibilitando a conexão de 

fragmentos maiores, até mesmo entre regiões de interflúvio, diminuindo os efeitos 

negativos da fragmentação. 
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Basicamente, procurou-se especificar soluções de cunho conservacionista e 

estético para o cenário. 

Para a recuperação dos ambientes degradados pelas ações da instalação e 

operação da CGH Capivara, serão utilizadas técnicas baseadas em princípios de 

Restauração de Áreas Degradadas por Meio de Nucleação. 

 

 Produtos a serem gerados 

 

 Relatório Técnico com periodicidade Semestral, por período de dois anos; 

 Placas de Sinalização Indicando o projeto de recuperação (tamanho 1,5 x 1,0) 

 Cartilha Ambiental, a ser distribuída a população local, alertando sobre a 

importância da Conservação das Áreas de Preservação Permanente (APP’s) 

 

 Equipe Técnica envolvida no Programa 

 

 01 consultor na área de Biologia (Biólogo) 

 01 consultor na área de Engenharia Florestal (Eng. Florestal) 

 03 técnicos de campo. 

 03 auxiliares de Campo. 

 

14.2 PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

 Objetivos 

 

Através do uso de técnicas de nucleação, acelerar os processos de regeneração 

e sucessão natural. 

 

 Objetivos Específicos 
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 Aumentar a conectividade da paisagem; 

 Formação de ambiente equilibrado ecologicamente; 

 Aumento da permeabilidade da matriz; 

 Promover a sucessão gradual em seu devido estágio, o que aproxima ainda 

mais essas áreas de suas originais; 

 

 Metodologia de Implantação  

 

 Definição das Áreas a serem Restauradas 

 

Após a realização e finalização das obras do empreendimento, será possível 

diagnosticar quais são as Áreas de Preservação Permanente (APP’s) que se 

apresentam mais degradadas e posteriormente definir quais os pontos as serem 

restaurados. 

 

 Implantação do projeto de Restauração e Resposição 

 

Para melhor funcionalidade do projeto serão implantados na área de 

preservação permanente do futuro lago, canal e jusante da casa de força, módulos de 

restauração, que serão responsáveis pelo início da colonização das áreas degradadas 

por espécies da fauna e flora.  

Cada módulo deverá conter um poleiro seco, um poleiro “vivo”, dez 

transposições de solos e quando possível pelo menos, uma leira de galharia, esta 

última deverá ser aplicada somente quando houver material disponível oriundo da 

erradicação de espécies exóticas e/ou restos vegetais proveniente da limpeza das 

áreas destinadas selecionadas, também haverá a formação de 7 ilhas de alta 

diversidade com 05 mudas de árvores pioneiras cada, com uma muda de espécies 

clímax no meio deste núcleo. 

 

 Reposição Florestal 
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Além da recuperação das áreas degradadas, será atendida a Instrução 

Normativa do IAP, que trata do Corte Isolado em Ambiente de Pastagem em Área 

Rural, onde a reposição é de 20 mudas para cada m3 suprimido. De acordo com as 

informações do inventário florestal realizado in loco, em uma área de 4.000 m2, serão 

suprimidos 36 3433 m3 e a reposição terá que ser de 727 mudas de espécies pioneiras 

e clímax, supracitadas na tabela.  

 

Na figura abaixo demonstra de forma geral a disposição das técnicas em um 

módulo de restauração de área degradada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitoramento 

 

O monitoramento será constante, visto quaisquer problemas, medidas serão 

tomadas para garantir o sucesso do presente projeto. 

No que tange a avaliação, as metodologias indicadas para avaliar o processo de 

recuperação, sendo que estas devem ser capazes de detectar os sucessos ou 

Figura 14.1: Ilustração de um módulo de restauração adaptado 
de Reis et. al, (2004). 
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insucessos das estratégias escolhidas, bem como os fatos que conduziram a estes 

resultados. 

Para o desenvolvimento do projeto serão utilizadas as seguintes metodologias: 

 Avaliação da percentagem de cobertura do solo; 

 Avaliação riqueza de espécies vegetais; 

 Avaliação de espécies bioindicadoras animais e vegetais; 

 Avaliação da regeneração natural. 

 

Com base nos resultados das avaliações realizadas, serão apresentados ao IAP, 

relatórios semestrais, durante quatro anos, no qual contemplem todas as ações 

realizadas no projeto e demonstrem sua eficácia. 

15 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 Introdução 

 

Este programa visa promover a disseminação de informações de maneira não 

formal, descentralizada, com caráter multidisciplinar, afim de que a toda a sociedade, 

tanto poder público, como órgãos legisladores, órgãos ambientais, escolas e população 

do entorno do lago, tenham conhecimento sobre o que esta sendo feito no 

empreendimento. 

Serão elaborados folders com informações gerais sobre as etapas das obras, 

programas ambientais em execução, ações sociais do empreendimento, entre outras, 

os quais serão disponibilizados na prefeitura, secretarias municipais afins, escolas e 

órgãos públicos das cidades de influencia da CGH e para a maioria dos moradores do 

entorno do empreendimento.  

Serão confeccionadas placas de sinalização, mostrando aonde se encontram 

as APPs (ares de preservação permanente) e também placas informando a proibição 

da caça e pesca com redes e tarrafas na área do empreendimento e seu entorno. 

 

 Produtos a serem gerados 
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 Relatório Técnico com periodicidade Semestral, durante a instalação e operação 

da CGH, informando sobre os trabalhos realizados; 

 

 Equipe Técnica envolvida no Programa 

 

 01 biólogo; 

01 Assistente Social ou antropólogo.  

 

 Peridiocidade  

O conteúdo descrito neste programa será realizado semestralmente durante a 

instalação e operação da CGH; 

16 PROGRAMA DE CONTROLE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 Controle da poluição e proteção dos recursos hídricos 

Os mananciais e corpos de água devem ser respeitados, não interrompidos, e a 

eles não devem ser destinados poluentes químicos de qualquer natureza e tampouco 

sedimentos carreados por erosão superficial ou em sulcos ou de qualquer ordem. 

 Controle do escoamento superficial 

Paralelamente à implantação das diretrizes de controle de erosão e de 

assoreamento citadas anteriormente, as empreiteiras e suas sub-contratadas deverão 

desenvolver atividades complementares de controle e monitoramento do escoamento 

superficial, evitando a poluição dos recursos de água. 

 Controle de áreas de estocagem de combustíveis e óleos lubrificantes 

Além da obediência ás normas legais de segurança contra incêndio e explosões, 

a empreiteira deverá isolar as áreas de estocagem, através da construção de diques, 

de modo a evitar a contaminação dos cursos d’água em caso de vazamento ou 

acidentes. 
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As áreas de estocagem serão conectadas, através de canaletas ou tubulações, 

a tanque separador de água e óleo eficiente, que receberá, também, a água da chuva, 

contaminada pelos óleos e combustíveis, para proceder à necessária separação. 

Os resíduos deverão ser dispostos como descrito nesta diretriz no item Controle 

e Manejo de resíduos. Se a água efluente dos tanques separadores estiver de acordo 

com os padrões legais, poderá ser lançada em curso de água próximo ou infiltrado no 

solo através de sumidouro. Em caso negativo deverão ser reprocessadas. 

 Manejo de efluentes 

Áreas de manuseio de óleos e graxas e de lavagem de máquinas e veículos – 

deverá ser construído um sistema de coleta e direcionamento, com piso 

impermeabilizante e canaletas adutoras dos efluentes para o sistema separador de 

água e óleo, das águas residuais. 

 Águas servidas e os efluentes sanitários 

As águas servidas e os efluentes sanitários gerados nos acampamentos e 

alojamentos deverão ter tratamento adequado, mediante instalação de fossas sépticas, 

filtro anaeróbio e sumidouro ou sistema de tratamento que permita seu lançamento nos 

curso de água nos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente (ABNT).  

 Controle e Manejo de Resíduos Sólidos 

Obras da natureza da CGH Capivara, por agregarem significativos contingentes 

de trabalhadores por períodos superiores a 6 meses, e pelas características inerentes 

ao empreendimento, geram uma considerável quantidade de resíduos sólidos, como: 

lixo doméstico oriundos dos alojamentos e refeitório; entulho, descarte e refugo 

resultantes das diversas frentes e etapas de trabalho. 

Esses resíduos deverão ser dispostos conforme sua classificação, atendendo 

aos requerimentos legais vigentes e normas técnicas (ABNT). 

 Lixo Doméstico 

Instalar lixeiras seguindo a recomendação do CONAMA, separando os 

diferentes resíduos e facilitando sua posterior destinação. É recomendável o 
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reaproveitamento dos resíduos orgânicos provenientes de descartes de alimentos do 

refeitório. 

O lixo de rápida deterioração ou que provoque mau cheiro e acúmulo de moscas 

deverá ser coletado diariamente. O lixo decorrente de limpeza, embalagens e outros, 

poderá ser recolhido em intervalos maiores mas, preferencialmente, não excedendo o 

período de três dias. Deverá ser estabelecido um esquema de coleta com dias e 

horários previamente ajustados com os usuários. 

 

 Manipulação e Armazenamento de Produtos Perigosos 

Todos os produtos listados como perigosos pela legislação ambiental, de higiene 

e segurança do trabalho (NR´s) deverão dispor de Fichas de Segurança do Produto 

(FISP). Os empregados que forem responsáveis por operações com produtos 

perigosos, e/ou manipularem diretamente os mesmos, deverão receber orientação 

relacionada aos riscos ambientais, de segurança do trabalho e de saúde ocupacional. 

17 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

O programa de gestão ambiental tem o intuito de avaliar a eficácia de todas as 

atividades realizadas nos programas ambientais sugeridas nesta proposta, bem como 

contemplar as medidas mitigadoras de modo a reduzir os impactos, vindo da instalação 

e operação do empreendimento, e referenciados na LI.  

Na gestão é acompanhado todos os programas ambientais, supervisionando 

seus cronogramas de serviço, avaliação da inter-relação destes programas, relatando o 

desenvolvimento dos programas ao órgão ambiental. Deverão ser propostas medidas 

cabíveis para tornar o mais eficiente possível a execução de todos os programas 

implantados. 

A elaboração de relatórios sobre este programa terá uma freqüência semestral 

e promoverá junto ao órgão ambiental um nivelamento das informações referentes ao 

monitoramento dos programas ambientais. A forma de apresentação poderá ser feita 

também em reuniões, quando o órgão ambiental achar conveniente, ou necessário. 
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 Produtos a serem gerados 

 

 Relatório Técnico Integralizado do cumprimento de todos os programas 

ambientais e condicionantes da LI;  

 

 Equipe Técnica envolvida no Programa 

 01 biólogo - Gestor Ambiental; 

01 auxiliar de escritório.  

18 REFERÊNCIAS 

AGOSTINHO, A. A.; JÚLIO JR, H. F.; GOMES, L. C.; BINI, L. M.; AGOSTINHO, C. S. 

Composição, abundância e distribuição espaço-temporal da ictiofauna. In: 

Vazzoler, A. E. A. de M.; Agostinho, A. A. e Hahn, N. S. A planície de inundação do alto 

rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. Maringá: EDUEM, p. 229-

248. 1997. 

 

ANJOS, Luiz dos; GIMENES, Márcio Rodrigo. Efeitos da fragmentação florestal sobre 

as comunidades de aves. Acta Scientiarum. Biological Sciences.  Maringá, v. 25, no. 

2, p. 391-402, 2003. 

APHA. Standard methods for the examination of water and wastewater.1998. 21. 

ed. Washington: American Public Health Association, 2005.  

 

AURICCHIO, P. & SALOMÃO, M. G. Técnicas de coleta e preparação de 

Vertebrados. Instituto Pau Brasil de História Natural. São Paulo, 2002. 348 pp. 

 

BASIMA, L.B.; SENZANJE, A; MARSHALL, B. & SHICK, K..Impacts of land and water 

use on plankton diversity and water quality in small 3 man-made reservoirs in the 

Limpopo basin, Zimbabwe: A preliminary investigation. PhysicsandChemistryofthe 

Earth31: 812-831. 2006 



 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha, n°117, Sala 01 - Bairro Primo Tacca 
Fone: (49) 3433-1770 E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 

 

 
 

 

 
 
Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA 

Rio Capivara – Paraná 
CGH Capivara 

 
 

 44 
 
 

 

BIANCHINI JUNIOR, I. Modelos de crescimento e decomposição de macrófitas 

aquáticas. In: THOMAZ, S.M. & BINI, L..M. Ecologia e manejo de macrófitas 

aquáticas. Maringá: Eduem, 2003, 341p. 

 

BRITSKI, H. A. A fauna de peixes brasileiros de água doce e o represamento de 

rios. Seminário sobre fauna aquática e o setor elétrico brasileiro - Caderno 1: 

Fundamentos. MME/ELETROBRÁS/COMASE, Rio de Janeiro. p. 24-28. 1994. 

 

CALIJURI, M. C., ALVES, M. S. A., SANTOS, A. C. A. 2006. Cianobactérias e 

Cianotoxinas em Águas Continentais. São Paulo : Rima. 118 pp.  

CARDOSO, C. L. J. et al. Animais Peçonhentos no Brasil: Biologia, Clínica e 

Terapêutica dos Acidentes. São Paulo: Ed. Sarvier. 2003. 

 

CARDOSO,L. DE S. BECKER,V. CROSSETTI, L. O. MOTTA MARQUES D. M. L.. 

Padrões espaciais e temporais das Comunidades planctônicas nas áreas de Influência 

direta e indireta da UHE Corumbá iv (Goiás, Brasil). Anais do VIII Congresso de 

Ecologia do Brasil, Caxambu – MG. 2007 

 

CBRO - Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2011).Listas das aves do 

Brasil. 10ª Edição. Disponível em:<http://www.cbro.org.br>. Acessado em: 05 de junho 

de 2013. 

 

CULLEN-JÚNIOR, L.; RUDRAN, R. & VALLADARES- PÁDUA. Métodos de estudos em 

biologia da conservação e manejo da vida silvestre. Curitiba: UFPR, 2003. 

 

ELETROSUL, Centrais Elétricas do Sul do Brasil. Departamento de Engenharia de 

Hidrelétricas – DEH. Divisão de Implementação de Reservatórios – DIRE. Projeto 

Básico Ambiental – UHE Itá. Florianópolis/SC, jul. 1997 

 



 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha, n°117, Sala 01 - Bairro Primo Tacca 
Fone: (49) 3433-1770 E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 

 

 
 

 

 
 
Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA 

Rio Capivara – Paraná 
CGH Capivara 

 
 

 45 
 
 

FROST, D.R. 2008. Amphibians Species of The Wolrd 5.1 – an online reference. 

American Museumof Natural History: 

<http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index. php>. Último acesso em 20 de 

junho de 2013. 

 

GODOY, M. P. Peixes do estado de Santa Catarina. Florianópolis. Editora da UFSC, 

Co-Edição ELETROSUL/FURB, 572p. 1987. 

 

IUCN, 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. Disponível em: 

<http://www.iucnredlist.org>. 

 

KRÜGEL, M.M. & ANJOS, L. (2000) Bird communities in forest remnants in the city of 

Maringá, Paraná State, Southern Brazil. Ornitologia Neotropical. 315-330. 

LANDA, G.G.Contribuição ao estudo da comunidade zooplanctônica em uma área sob 

influência de mineração na bacia do rio Jequitinhonha – MG. BIOS, Cadernos do 

Departamento de Ciências Biológicas da PUC Minas,v. 5, n. 5, p. 69-80, dez. 1997 

 

LOWE-McCONNELL, R. H. Ecological studies in tropical fish communities. 

Cambridge: Cambridge Universitiy Press, 381 p. 1987. 

 

MAACK, R. 1981. Geografia Física do Estado do Paraná. 2ª ed. José Olympio, Rio 

de Janeiro. 

 

MAYR, E.The number of species of birds.The Auk63(1): 64-69. 1946. 

 

NAKATANI, K.; AGOSTINHO, A. A.; BAUMGARTNER, G.; BIALETZKI, A.; SANCHES, 

P. V.; MAKAKIS, M. C.; PAVANELLI, C. S. Ovos e larvas de peixes de água doce: 

desenvolvimento e manual de identificação. Maringá: EDUEM, 2001. 

 

NAROSKY, T. & YZURIETA, D. Guia para la identificacion de las aves de Argentina 

y Uruguay. 15ª. ed. Buenos Aires: VazquezzMazzini. 2006. 



 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha, n°117, Sala 01 - Bairro Primo Tacca 
Fone: (49) 3433-1770 E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 

 

 
 

 

 
 
Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA 

Rio Capivara – Paraná 
CGH Capivara 

 
 

 46 
 
 

 

POMPEO, M.; MOSCHINI- CARLOS. Macrófitas aquáticas e perifíton, aspectos 

ecológicos e metodológicos. São Carlos, SP: Rima, 2003. 124 p. 

 

POUGH, F. H., J. B. HEISER & W. N. Mc Farland. A Vida dos Vertebrados. São 

Paulo: Atheneu, p- 839, 1993. 

 

REIS, A.; ZAMBONIM, R. M & NAKAZONO, E. M. 1999. Recuperação de áreas 

florestais degradadas utilizando a sucessão e as interações plantaanimal. Série 

Cadernos da Biosfera 14 Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica/Governo do Estado de São Paulo. São Paulo. 42p. 

 

REIS, N.R., PERACCHI, A.L., PEDRO, W.A. & LIMA, I.P. 2006. Mamíferos do Brasil. 

Imprensa da UEL, Londrina. 437 p. 2010. 

 

REITZ, R et al.. Flora Ilustrada Catarinense. Itajai, SC: Herbário "Barbosa Rodrigues", 

1978. 

 

ROBERTS, H.A. 1981. Seed banks in the soil. Advances in Applied Biology, 

Cambridge, Academic Press, v.6, 55 p. 

 

SCHERER-NETO, P.; STRAUBE, F.C.; CARRANO, E. & URBEN-FILHO, A. 2011. 

Lista das aves do Paraná. Curitiba, Hori Consultoria Ambiental. Hori Cadernos 

Técnicos n° 2. 130 pp. Disponível em: 

<http://www.ao.com.br/download/HCT2%282011%29Lista_das_aves_do_Parana.pdf>. 

Acessado em: 05 junho de 2013. 

 

SCHNEIDER, R.L.; MÜHLMANN, H.; TOMMASI, E.; MEDEIROS, R.A.; DAEMON, R.F. 

&NOGUEIRA, A.A. 1974. Revisão estratigráfica da Bacia do Paraná. In: CONGR. 

BRAS. GEOL., 27,Porto Alegre. Anais..., Rio de Janeiro, v. 1. SBG. p. 41-62. 

 



 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha, n°117, Sala 01 - Bairro Primo Tacca 
Fone: (49) 3433-1770 E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 

 

 
 

 

 
 
Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA 

Rio Capivara – Paraná 
CGH Capivara 

 
 

 47 
 
 

SEGALLA, M. V. & J. A. LANGONE. Sobre laoviposición de 

Chiasmocleisleucosticta (Boulenger, 1888) (Anura, Microhylidae). Cuad. Herpet. 

13 (1-2): p-97-99, 1999. 

 

SICK, H. Ornitologia brasileira: edição revista e ampliada por José Fernando 

Pacheco. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1997. 

 

SILVA, Matheus Moraes e; CRUZ, Silmara P. da; PROCEKE, Karina Henkel ; 

WINAGRASKI, Etienne; MARCELINO, Vânia Rossetto. Fitossociologia de 

Fragmentos Florestais a oeste da Floresta Nacional de Irati, PR. Anais do XIX EAIC 

– 28 a 30 de outubro de 2010, UNICENTRO. Guarapuava – PR. Disponível em: 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfAGAAB/fitossociologia-fragmentos-florestais-a-

oeste-floresta-nacional-irati-pr>. Acessado em: 06 julho de 2013. 

SILVANO, D.L. & SEGALLA, M.V.Conservação de anfíbios no Brasil. Megadiversidade 

1(1): 79-86. 2005. 

 

THOMAS, W. M. & MIRANDA, G. H. B. Uso de armadilhas fotográficas em 

levantamentos populacionais. In: CULLEN JÚNIOR, L.; RUDRAN, R. & VALLADARES- 

PÁDUA. Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da vida silvestre. 

Curitiba: UFPR. 2004. 

 

THOMAZ, S.M. & BINI, L.M. 2003. Ecologia e manejo de macrófitas aquáticas. 

Universidade Estadual de Maringá, Maringá 

 

 



 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha, n°117, Sala 01 - Bairro Primo Tacca 
Fone: (49) 3433-1770 E-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 

 

 
 

 

 
 
Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais - RDPA 

Rio Capivara – Paraná 
CGH Capivara 

 
 

 1 
 
 

19 EQUIPE TÉCNICA 

 

 

 

 

 

Engenheiro Civil -  Cleber Antonio Leites 

CREA-SC 084660-3 

 

 

 

 

 

Biólogo – Tiago Lazzaretti 

CRBio – 75744/03D 

 

 

 

 

Bióloga – Angela Lopes Casa 

CRBio – 088124/03D  

 

 

 

Bióloga – Thais D. Miorelli 

CRBio – 063307/03D 

 

 

 

 

Bióloga – Amanda Flor Ubinski 

CRBio 83669/07-D 

 

 

 

 

Biólogo – Vanderlei Ferreira de Araújo 

CRBio 83866/07-P 

 

 

 

 

Engenheira Florestal – Renata Cavalheiro 

CREA/SC: 132327-3 

 

 

Engenheira Florestal – Larissa Collet de Souza 

CREA-SC 12.2302-6  

 

 


