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7. MEIO BIÓTICO 

7.1 ESTUDO DA FLORA 

A variação na biodiversidade e estrutura das florestas é um processo 

dinâmico e constante, por vezes lento e natural, podendo ainda ser agressivo, 

especialmente no que diz respeito a exploração ilegal de espécies florestais de valor 

econômico (SCIPIONI et al., 2012). Uma das maneiras de diagnosticar o estado de 

conservação das florestas, é compreender a composição florística, estrutura, 

crescimento, mortalidade e ingresso de uma comunidade (SCHAAF et al., 2006).  

Para a caracterização da vegetação arbóreo-arbustiva de uma área 

qualquer é necessário reconhecer as espécies presentes no local e fazer uma 

avaliação da estrutura horizontal e vertical da floresta. Com isto pode-se verificar o 

seu estado de desenvolvimento e prever ações futuras (LONGHI et al., 2000). O 

conhecimento da organização estrutural das populações de espécies arbóreo-

arbustivas, por meio de estudos fitossociológicos, é utilizado para a definição de 

estratégias de manejo e conservação de remanescentes florestais e restauração 

florestal em áreas degradadas (PINTO, 2005).   

Dessa forma, o emprego de metodologias que visam caracterizar a 

estrutura de uma floresta nativa, assim como seu desenvolvimento, torna-se de 

fundamental importância para conservação e utilização adequada dos recursos 

genéticos existentes (SILVEIRA, 2014). 

O presente estudo da flora foi realizado em função do licenciamento 

ambiental prévio da CGH  Alceu Viganó I, que está projetada para ser instalada no 

Rio Chopim, no município de Cruzeiro do Iguaçu–PR. O levantamento da flora foi 

realizado na região de implantação das estruturas do empreendimento e na área de 

formação do reservatório. Na oportunidade, foram observados in loco os diferentes 

estratos da tipologia vegetal, caracterização florística, fisionômica e estrutura das 

formações vegetacionais bem como as diferentes conformações florestais e seu 

estado atual de conservação.  
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7.1.1 Objetivo 

O foco do presente documento é realizar um diagnóstico ambiental da 

cobertura vegetal existente na região de implantação do empreendimento, 

observando tipologias presentes, composição florística, estados sucessionais e 

impactos já existentes. Este ainda gerou: 

 Dados para a confecção do mapa de uso e ocupação do solo; 

 Caracterização da composição florística e estrutura fitossociológica do 

fragmento florestal; 

 Detecção de espécies raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção; 

 Dados para subsidiar a proposição e adoção de medidas mitigadoras e 

compensatórias referentes aos possíveis impactos ambientais propondo 

um plano de recuperação florestal; 

 Informações técnicas para descrição da cobertura florestal existente na 

área de influência direta do empreendimento; 

 Locação de parcelas e coleta de dados para levantamento 

fitossociológico, volumétrico e da composição florística do estrato arbóreo; 

e, 

 Se necessário, coleta de material botânico para identificação florística. 

7.1.2 Materiais e Métodos 

A vegetação da área do projeto foi caracterizada com base em dados 

primários e secundários. Em complementação foram executados estudos de campo, 

de inventário florestal, que certamente serão úteis na ocasião dos projetos de 

reflorestamento e adensamento da Área de Preservação Permanente e até para o 

de supressão florestal na fase de implantação do empreendimento. 

Para a caracterização da cobertura vegetal da Área Diretamente Afetada 

(ADA), foram executados os métodos de levantamento rápido e instalações de 

unidades amostrais. O levantamento rápido (LR) teve como objetivo coletar dados 

qualitativos de forma expedita, cujos princípios são similares ao método do 

"caminhamento" descrito por Filgueiras et. al. (1994) e Ratter et. al. (2000, 2001, 

2003), que está baseado em levantamentos designados "Wide patrolling”. 
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Basicamente, o LR empregado no presente estudo consistiu na realização 

de pelo menos três caminhadas, realizadas no sentido paralelo ao rio Chopim, nos 

fragmentos florestais localizados a montante do eixo do barramento, no local 

destinado a formação do reservatório da CGH Alceu Viganó I. As anotações foram 

feitas durante intervalos de tempo regulares (intervalos que variam entre 5 a 15 

minutos, dependendo da densidade da cobertura vegetal encontrada e consecutivos, 

as espécies inéditas que eram visualizadas. 

  
Figura 7.1: Identificação das espécies 
florestais visualizadas 

Figura 7.2: Anotação das espécies inéditas 
visualizadas. 

 

Em seguida foram instaladas as unidades amostrais que tiveram como 

objetivo a quantificação da composição arbórea, estrutura, funcionamento, dinâmica 

e distribuição arbórea encontrada ao longo do Rio Chopim. 

O levantamento da vegetação foi realizado entre os dias 04 a 08 de Maio 

de 2015, utilizando para o levantamento dos parâmetros fitossociológicos das 

espécies florestais, o método de amostragem de área fixa, com parcelas quadradas 

de 10 x 10 m (100 m²) distribuídas a montante do eixo do barramento no local 

destinado a formação do reservatório da CGH Alceu Viganó I.  

A demarcação das parcelas no campo foi feita com auxílio de um 

aparelho de GPS, trena com comprimento de 50 metros, planilhas de campo, 

máquina fotográfica e facão. As figuras abaixo demonstram a forma de como as 

parcelas foram instaladas no campo. 
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Figura 7.3: Trena utilizada para demarcação 
das parcelas. 

Figura 7.4: GPS de mão utilizado para o 
georeferenciamento das parcelas no campo 

 

No presente estudo optou-se por parcelas de área fixa, aonde a seleção 

de indivíduos é feita proporcional à área da unidade, facilitando o trabalho a campo e 

devido á fácil operacionalidade em sua instalação à campo.  

Em florestas naturais a forma quadrada é recomendada onde se tem 

maior variabilidade da formação vegetal, principalmente onde existem espécies com 

distribuição espacial agrupada. 

O trabalho de instalação e controle das árvores da parcela pode se 

resumir em um eixo central junto com uma trena utilizada de maneira perpendicular 

a picada, para verificar as árvores que fazem parte da parcela. O modelo de 

abordagem utilizado foi do tipo ocasional ou temporário, para uma única coleta de 

dados sendo abandonada depois de realizada a coleta.  

Péllico Netto e Brenna (1997), baseados em extensa revisão bibliográfica, 

reportaram que os tamanhos das unidades amostrais de área fixa variam, 

geralmente, entre 20 e 1.000 m². Não há um consenso sobre o tamanho das 

parcelas, este tem que ser decidido com base na experiência prática e com base em 

um confronto entre precisão e custos. 

Em cada uma das parcelas, foram catalogadas informações referentes a 

circunferência a altura do peito (CAP) e altura total (h) de todos os indivíduos 

considerados arbóreos, ou seja, que apresentavam circunferência a altura do peito 

maior ou igual a 12,5 cm, além da identificação das espécies através do nome 

popular, nome científico e família botânica. 
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Os indivíduos arbóreos que apresentavam bifurcação abaixo da altura de 

1,30 m foram mensurados independentemente. Para a medição da altura total dos 

indivíduos arbóreos utilizou-se o hipsômetro eletrônico Haglof e para a medição da 

circunferência a altura do peito das árvores foi utilizada uma fita métrica com 

comprimento total de 150,0 cm. 

  
Figura 7.5: A) Medição da altura das árvores utilizando hipsômetro Haglof, B) Medição da 
Circunferência a altura do peito das árvores. 

 

A identificação botânica das árvores foi realizada, por engenheiro florestal 

com base em literatura específica sobre a flora local, os inventários florísticos 

anteriores e consulta a coleções de herbários, sendo que as mesmas foram 

identificadas através do nome comum, nome científico e família botânica. 

Quando as espécies não podem ser identificadas no campo, são 

coletadas partes da planta como galhos, folhas, frutos, sementes sendo registradas 

através de fotografias para posterior arquivo. 

 

  
Figura 7.6: Espécies florestais coletadas para identificação. A) Peschiera fuchsiaefolia B) 
Sorocea bonplandii. 
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Para Sobral (2006) é importante também checar uma dada característica 

em mais de uma folha de diferentes ramos.  Ao coletar um ramo de espécie vegetal, 

para exame posterior, deve-se certificar de que sejam de indivíduos adultos e bem 

formados. Rebrotes basais no caule, ramos excessivamente sombreados ou 

atacados por pragas ou enfermidades, geralmente, não são representativos da 

condição normal da espécie, podendo levar a uma identificação incorreta. 

7.1.2.1 Caracterização dos dados 

Os dados foram coletados, processados por meio de cálculos e 

posteriormente analisados, com o objetivo de quantificar e caracterizar a população 

em estudo, podendo analisar quais espécies florestais compõem o fragmento. Para 

expressar a estrutura horizontal da comunidade vegetal foram determinados os 

seguintes parâmetros fitossociológicos: densidade, dominância e frequência (tanto 

na forma relativa como absoluta), Índice do Valor de Cobertura (IVC) e Índice do 

Valor de Importância (IVI). 

Além dos parâmetros fitossociológicos básicos, os índices de diversidade 

também são de grande utilidade para o entendimento e a caracterização de uma 

comunidade vegetal. Além do número de espécies (riqueza florística), é de grande 

importância a frequência relativa e também a forma de distribuição do número de 

indivíduos de cada espécie frente ao número total de indivíduos. Os índices de 

diversidade utilizados foram o de Shannon-Wiener (H’) e Pielou (J’). 

Para a realização dos cálculos do levantamento fitossociológico, a 

circunferência a altura do peito (c) foi transformada em diâmetro à altura do peito (d), 

por meio da expressão matemática a seguir:  

 

𝑑 =
𝑐

𝜋
 

Onde: 

d = diâmetro à altura do peito (cm);  

c = circunferência à altura do peito (cm);  

π = 3,1416. 
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A área transversal dos indivíduos arbóreos mensurados nas parcelas (g) 

foi obtida pela seguinte expressões matemáticas: 

𝑔 =  
𝜋 ∗ 𝑑2

4
 

 

Onde:  

g = área transversal da espécie 𝑖 (m²); 

d² e π = definidos anteriormente.  

A densidade em número de indivíduos por unidade de área foi obtida 

pelas seguintes expressões matemáticas: 

 

Densidade absoluta: 

 

𝐷𝐴𝑖 =  
𝑚𝑖 ∗ 10000

 𝑎
 

Densidade relativa: 

 

𝐷𝑅𝑖 =  
𝐷𝐴𝑖

𝐷𝑇
∗ 100 

 

Onde: 

𝐷𝐴𝑖 = Densidade Absoluta para a espécie 𝑖(árv./ha); 

𝐷𝑅𝑖 = Densidade Relativa para a espécie 𝑖 (%); 

𝐷𝑇 = Densidade total, em número de indivíduos por hectare (soma da 

densidade absoluta de todas as espécies amostradas); 

𝑚𝑖 = Número de árvores da espécie nas unidades amostrais; 

 𝑎 = Área total mensurada (m²). 

 

A dominância absoluta é a soma das áreas seccionais dos indivíduos 

pertencentes a uma mesma espécie, por unidade de área. Assim, maiores valores 

de  𝐷𝑜𝑅𝑖 indicam que a espécie exerce dominância na floresta amostrada em 
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termos de área basal por hectare. A dominância foi obtida pelas seguintes 

expressões matemáticas: 

 

Dominância absoluta:  

 

𝐷𝑜𝐴𝑖 =
(∑ 𝑔𝑗𝑖)

𝑚𝑖

𝑗=1
∗ 10000

𝑎
 

Dominância relativa:  

 

𝐷𝑜𝑅𝑖 =
𝐷𝑜𝐴𝑖

(∑ 𝐷𝑜𝐴𝑖)
𝑘

𝑗=1

∗ 100 

 

Onde: 

 

𝐷𝑜𝐴𝑖= Dominância Absoluta para a espécie (m²/ha); 

𝐷𝑜𝑅𝑖 = Dominância Relativa para a espécie (%); 

a = Definido anteriormente (m²); 

𝑔𝑗𝑖 = Área transversal da árvore j da espécie i (m²). 

 

O parâmetro frequência informa com que frequência à espécie ocorre nas 

unidades amostrais. Assim, maiores valores de frequência indicam que a espécie 

está bem distribuída ao longo da floresta amostrada. A frequência foi obtida pelas 

seguintes fórmulas matemáticas: 

 

Frequência absoluta:  

𝐹𝐴𝑖 =  
𝑢𝑖

𝑁
 ∗ 100 

Frequência relativa:  

𝐹𝑅𝑖 =  (
𝐹𝐴

∑ 𝐹𝐴𝑛
𝑖=1

) ∗ 100 

Onde: 

𝐹𝐴𝑖 = frequência absoluta da espécie na comunidade vegetal; 

𝐹𝑅𝑖= frequência relativa da espécie na comunidade vegetal; 
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𝑢𝑖= número de unidades amostrais em que a espécie  ocorre; 

𝑁 = número total de unidades amostrais realizadas. 

 

O parâmetro do Índice Valor de Importância de cada espécie na floresta 

estudada foi obtido através do somatório dos parâmetros relativos de densidade, 

dominância e frequência das espécies amostradas, informando a importância 

ecológica em termos de distribuição horizontal. O índice de valor de importância foi 

obtido pela seguinte expressão matemática. 

𝑉𝐼𝑖 =  𝐷𝑅𝑖 + 𝐷𝑜𝑅𝑖 +  𝐹𝑅𝑖                𝑉𝐼𝑖(%) =  
𝑉𝐼𝑖

3
 

 

Onde: 

𝑉𝐼𝑖 = Valor de importância; 

𝐷𝑅𝑖,, 𝐷𝑜𝑅𝑖, 𝐹𝑅𝑖= definidos anteriormente. 

 

O parâmetro do Índice Valor de Cobertura nada mais é do que o 

somatório dos parâmetros relativos de densidade e dominância das espécies 

amostradas, informando a importância ecológica da espécie em termos de 

distribuição horizontal, baseando-se, contudo, apenas na densidade e na 

dominância. O índice de valor de cobertura foi obtido pela seguinte expressão 

matemática. 

 

𝑉𝐶𝑖 =  𝐷𝑅𝑖 +  𝐷𝑜𝑅𝑖    𝑉𝐶𝑖 (%) =  
𝑉𝐶𝑖

2
 

Onde: 

𝑉𝐶𝑖,= Valor de cobertura; 

𝐷𝑅𝑖 , 𝐷𝑜𝑅𝑖= Definidos anteriormente. 

 

A diversidade florística do remanescente florestal foi calculada por meio 

do Índice de Shannon-Wiener (H’), no qual a contribuição de cada espécie em uma 

determinada área é pesada por sua abundância relativa, que significa a proporção 

do número total de indivíduos numa comunidade que pertence aquela espécie. O 

índice de Shannon foi obtido pela seguinte expressão matemática. 
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𝐻′ = −∑ pi ln pi 
 

Onde: 

pi = ni/N, isto é, densidade relativa da i-ésima espécie por área; 

ni = Número de indivíduos da espécie i; 

N = Número total de indivíduos. 

 

O índice de Shannon assume que os indivíduos são amostrados ao acaso 

em uma população infinita (PIELOU, 1975; MAGURRAN, 1988) e que todas as 

espécies estão representadas na mesma amostra (MAGURRAN, 1988). Para o 

cálculo da Equabilidade foi utilizado o índice de Pielou. O valor de J’ pertence ao 

intervalo de [0,1] sendo que o valor máximo representa a situação em que todas as 

espécies possuem a mesma abundância (MAGURRAN, 1988). 

 

      J’ =  
H′ (Observado)

H′máximo
 

Onde: 

H′ = Máximo ln (S); 

J = Equabilidade de Pielou; 

S = Número total de espécies amostradas. 

H′ = Índice de diversidade de Shannon- Weaver. 

Para a classificação da cobertura florestal da área da de impacto direto 

(AID) em relação ao seu estágio de regeneração atendeu-se o previsto na resolução 

002/1994 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA que “Define 

vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de 

regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento 

de atividades florestais no estado de Paraná”. 

7.1.2.2 Processo de Amostragem 

A maneira economicamente viável de quantificar a diversidade de um 

ambiente ocorre por meio da amostragem. Para Krebs (1999), uma análise 

representativa da população de estudo pode ser obtida quando se mede 
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corretamente uma amostra. Por isso, a decisão sobre um método de amostragem 

deve ser fundamentada nas peculiaridades da população alvo. 

A obtenção de boas estimativas a baixo custo é um dos objetivos da 

amostragem, podendo ser influenciada pelas técnicas empregadas, como, por 

exemplo, a determinação da localização das amostras, bem como seu tamanho e 

forma (SPURR, 1952). 

Uma espécie vegetal normalmente apresenta grande ocorrência em uma 

determinada área, porém, sua distribuição espacial, nas diferentes classes de 

tamanho, pode ser bastante irregular. O grau de agregação pode gerar diferentes 

valores, com as plantas das menores classes de tamanho, apresentando tendência 

ao agrupamento, e as plantas das maiores classes de tamanho, podendo ocorrer de 

maneira fortemente agrupada (CARVALHO, 1983). 

O processo de amostragem utilizado para a estimativa dos parâmetros 

fitossociológicos do fragmento florestal, foi o sistemático, onde foram fixadas um 

total de 8 unidades amostrais distribuídas a jusante e a montante do eixo do 

barramento do empreendimento.  

As áreas com vegetação nativa que deverão ser submetidas ao corte da 

vegetação na fase de implantação do empreendimento estão distribuídas da 

seguinte maneira: estruturas (ensecadeira, casa de força e canal de fuga) – 0,327 

ha, vias de acesso – 0,045 ha e reservatório – 3,198 ha, totalizando uma área de 

supressão de 3,57 ha. A figura a seguir apresenta o esquema de como as unidades 

amostrais da flora foram distribuídas no levantamento de campo. No anexo RASALC 

I – 05 indica-se detalhadamente as unidades amostrais de flora. 
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Figura 7.7: Distribuição das unidades amostrais da flora na região de implantação da CGH 
Alceu Viganó I.  
Fonte: Construnível, 2015. 

 

Através do presente estudo da flora, foi possível obter um conhecimento 

científico da realidade, estudando as relações existentes entre a população florestal 

e as amostras extraídas desta, buscando assim resultados verdadeiramente 

significativos para o estudo do local do empreendimento. 

7.1.3 Bioma Mata Atlântica 

O Brasil é considerado um país megadiverso contendo a flora mais rica 

do mundo, estima-se que existem mais de 56.000 espécies de plantas, ocupando 

uma posição de destaque no que se refere ao tema das florestas. Com 478 milhões 

de hectares de floresta em seu território (12% de toda a cobertura florestal mundial) 

e abrigando de 15 a 20% de toda biodiversidade e 16% de toda água doce 

superficial do planeta, o país é ator protagônico em todos os foros internacionais 

sobre o assunto (FLOREST, 2011).  
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Figura 7.8: Mapa de Biomas do Brasil. 
Fonte: IBGE, 2004 

 

A CGH Alceu Viganó I está localizada no Bioma Mata Atlântica, o qual 

ocupa uma área de 1.110.182 Km², corresponde 13,04% do território nacional e que 

é constituída principalmente por mata ao longo da costa litorânea que vai do Rio 

Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A Mata Atlântica passa pelos territórios dos 

estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e parte do território do 

estado de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, 

Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE FLORESTAS, 2010). 

A Mata Atlântica apresenta uma variedade de formações, engloba um 

diversificado conjunto de ecossistemas florestais com estrutura e composições 

florísticas bastante diferenciadas, acompanhando as características climáticas da 

região onde ocorre. Cerca de 70% da população brasileira vive no território da Mata 

Atlântica, as nascentes e mananciais abastecem as cidades, esse é um dos fatores 

que tem contribuído com os problemas de crise hídrica, associados à escassez, ao 

desperdício, à má utilização da água, ao desmatamento e à poluição (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FLORESTAS, 2010). 
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A tabela a seguir mostra a área que cada estado ocupa no território 

nacional, a porcentagem do bioma Mata Atlântica em cada estado e qual a 

porcentagem ainda existente desse bioma em cada estado, segundo dados de 2010 

da Fundação SOS Mata Atlântica. 

 
Tabela 7.1: Remanescentes florestais da Mata Atlântica. 

 
Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica – 2010. 

 

Regiões onde ainda existe a Mata Atlântica, são caracterizadas pela 

vegetação exuberante, com acentuado higrofitismo. Entre as espécies mais comuns 

encontram-se algumas briófitas, cipós, e orquídeas. A fauna endêmica é formada 

principalmente por anfíbios (grande variedade de anuros), mamíferos e aves das 

mais diversas espécies. É uma das áreas mais sujeitas a precipitação no Brasil. As 

chuvas são orográficas, em função das elevações do planalto e das serras 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE FLORESTAS, 2010). 

A biodiversidade da Mata Atlântica é semelhante à biodiversidade da 

Amazônia. Há subdivisões do bioma da Mata Atlântica em diversos ecossistemas 

devido a variações de latitude e altitude. Há ainda formações pioneiras, seja por 

condições climáticas, seja por recuperação, zonas de campos de altitude e encraves 
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de tensão por contato. A interface com estas áreas cria condições particulares de 

fauna e flora (INSTITUTO BRASILEIRO DE FLORESTAS, 2010). 

Da flora, 55% das espécies arbóreas e 40% das não-arbóreas são 

endêmicas ou seja só existem na Mata Atlântica. Das bromélias, 70% são 

endêmicas dessa formação vegetal, palmeiras, 64%. Estima-se que 8 mil espécies 

vegetais sejam endêmicas da Mata Atlântica. Observa-se também que 39% dos 

mamíferos dessa floresta são endêmicos, inclusive mais de 15% dos primatas, como 

o Mico-leão-dourado. Das aves 160 espécies, e dos anfíbios 183, são endêmicas da 

Mata Atlântica (INSTITUTO BRASILEIRO DE FLORESTAS, 2010). 

O bioma apresenta diferentes ecossistemas, definidos pelo CONAMA 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente) em 1992, sendo estes: Floresta Ombrófila 

Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional 

Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Mangues e Restingas. A figura abaixo 

apresenta o mapa fitogeográfico com a localização do empreendimento no estado 

do Paraná, mostrando a tipologia florestal existente na região de implantação da 

Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Alceu Viganó I. 

 

 
Figura 7.9: Mapa fitogeográfico do estado do Paraná. 
Fonte: IBGE, 2004 

. 

 Localizado na região sudoeste do Paraná, o município de Cruzeiro do 

Iguaçu, aonde se localizará a CGH Alceu Viganó I, encontra-se em uma área de 
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transição entre a Floresta Ombrófila Mista (FOM) e Floresta Estacional Semidecidual 

(FES). 

7.1.3.1 Floresta de Transição 

As áreas de transição climática ou fisiográfica possuem cobertura vegetal 

resultante da confluência dos tipos vegetacionais que encontram seus limites nestas 

fronteiras de condições abióticas, podendo reunir elementos florísticos diferentes e 

apresentar uma composição diversa das partes que a influenciaram. A comparação 

florística de áreas de transição com as de outros remanescentes vegetacionais de 

uma macrorregião pode evidenciar inter-relações fitogeográficas e padrões regionais 

de distribuição da diversidade de espécies. 

Uma região ecológica é um conjunto de ambientes marcados pelo mesmo 

fenômeno geológico de importância regional, que foi submetido aos mesmos 

processos geomorfológicos, sob um clima também regional que sustenta um mesmo 

tipo de vegetação (VELOSO et al., 1991). Quando entre duas ou mais regiões 

fitoecológicas existem áreas onde estas floras se conectam, justapondo-se 

(encraves) ou interpenetrando-se (ecótonos), formam-se os contatos.  

No caso dos encraves, cada mosaico de vegetação guarda a sua 

identidade florística e fisionômica sem se misturar, permitindo a definição da 

formação ou subformação dominante. No caso dos ecótonos, a identidade florística 

passa a ser no nível de espécie, não se determinando a dominância de uma região 

fitoecológica sobre a outra. Frequentemente ocorrem endemismos que melhor as 

identificam (IVANAUSKAS, 2002). 

Considerando que uma formação vegetal é resultado de sua história e de 

sua ecologia, Ab' Sáber (1977) propôs o conceito de domínio morfoclimático. A 

classificação morfoclimática reúne grandes combinações de fatos geomorfológicos, 

climáticos, hidrológicos, pedológicos e botânicos que, por sua relativa 

homogeneidade, são adotadas como padrão em escala regional (ROSS, 1995).  
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Figura 7.10: Perfil ilustrativo de uma floresta de transição.  
Fonte: Revista Árvore, 2010. 

 

A figura acima pode demonstrar um perfil ilustrativo esquematizando a 

estrutura de uma floresta de transição entre a Floresta Ombrófila Mista (FOM) e a 

Floresta Estacional Semidecidual (FES), destacado a presença de Araucária, muito 

significativa na FOM. 

7.1.3.2 Floresta Estacional Semidecidual 

No Paraná, a Floresta Estacional Semidecidual ocorre no Oeste, Noroeste 

e Norte do estado, em grande parte coincidindo com a região de ocorrência da 

vulgarmente conhecida “terra roxa”. A floresta nesta região caracteriza-se por 

árvores que atingem até 30 metros de altura, sem formar cobertura superior 

contínua (“árvores emergentes”), cujos troncos são grossos e de fuste longo, 

geralmente terminados por largo esgalhamento ascendente (VELOSO et al. 1991). 

No Brasil, a Floresta Estacional Semidecidual (FES), conforme 

classificação da vegetação proposta por Veloso et al. (1991), é uma formação 

representada por florestas variáveis fisionomicamente, constituídas por elementos 

arbóreos (perenifólios ou decíduos), além de elementos arbustivos, lianas e epífitas. 

Está relacionada em toda a sua área de ocorrência a um clima de duas estações 

definidas, uma chuvosa e outra seca, em latitudes menores, ou então a uma 

acentuada variação térmica, especialmente em latitudes maiores que 24ºC.  

Tais características climáticas são apontadas como fatores determinantes 

de uma forte estacionalidade foliar dos elementos arbóreos dominantes, como 
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resposta ao período de deficiência hídrica, ou à queda de temperatura nos meses 

mais frios. Na área de clima subtropical, como é o caso da maior parte do sul do 

Brasil, ocorre um período com acentuada diminuição térmica (+/- 15ºC), sem 

apresentar um período de seca pronunciado (VELOSO et al. 1991).  

 
Figura 7.11: Ilustração de perfil representativo da cobertura 
vegetal denominada estágio avançado de regeneração da 
Floresta Estacional Semidecidual. Fonte: Revista Árvore, 2010. 

 

Um critério estabelecido com a finalidade exclusiva de propiciar o 

mapeamento contínuo de grandes áreas foi o das faixas de altitude. A Floresta 

Estacional Semidecidual é subdividida em: 

 Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, também sendo chamada 

de Terras Baixas, que está presente nos terraços mais antigos das 

calhas dos rios entre 5 e 100 m de altitude; 

 Floresta Estacional Semidecidual Submontana, que ocorre 

frequentemente nas encostas interioranas de serras, com uma 

faixa altimétrica que varia entre 100 a 600 m; 

 Floresta Estacional Semidecidual Montana, ocupada por áreas de 

formação estabelecidas acima de 500 m de altitude.  

Atualmente estima-se que exista menos de 5% da área total original 

ocupada pela FES no Paraná, representada por fragmentos florestais de diferentes 
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tamanhos distribuídos irregularmente ao longo da área de distribuição da formação 

(SOS MATA ATLÂNTICA /INPE/ISA, 1998). 

O Estado do Paraná possui uma grande variedade de ambientes naturais 

e para que haja uma grande diversidade de organismos vivos é necessária a 

influência do clima e de outras variáveis do meio físico, determinando esta floresta 

com uma rica biodiversidade. 

7.1.3.1 Caracterização da Floresta Ombrófila Mista 

A Floresta Ombrófila Mista, também chamada de Floresta com 

Araucárias, é um ecossistema do Bioma da Mata Atlântica, característico da região 

sul do Brasil e de algumas áreas da região Sudeste, que abriga uma grande 

variedade de espécies, algumas das quais só são encontradas nesse ecossistema 

(APREMAVI, 2015). 

A Floresta Ombrófila Mista é caracterizada pela presença de Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze, que por sua abundância, porte e copas corimbiformes 

imprime o aspecto fitofisionômico próprio desta formação. A mesma ocorre 

intercaladamente com áreas savânicas e estépicas, originando um sistema em 

mosaico que caracteriza grande parte da paisagem da Região Sul do País 

(AUBREVILLE 1949; KLEIN 1960; 1984). 

Originalmente ocupava 200.000 km², estando presente em 40% do 

território do Paraná, 30% de Santa Catarina e 25% do Rio Grande do Sul. Também 

ocorria em maciços descontínuos nas partes mais elavadas das Serras do Mar, 

Paranapiacaba, Bocaina e Mantiqueira, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, e na Argentina (APREMAVI, 2015).  

Em toda a parte onde a Floresta Ombrófila Mista estabelece contato com 

a savana, numerosos exemplares de araucária dispersam-se por sobre a mesma, e 

nas regiões onde o fogo ou outros fatores, não impedem seu avanço. O fogo, 

espontâneo ou provocado pelo homem, pode ter contribuído para definir tanto a 

localização como os limites e servido de barreira para a expansão dos sistemas 

florestais, particularmente da Floresta Ombrófila Mista, pois plântulas e indivíduos 

juvenis da araucária são muito sensíveis a queimadas (AUBREVILLE 1949; KLEIN 

1960; FERREIRA & IRGANG 1979; PILLAR & QUADROS 1997).  
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Esta formação vegetacional forma uma cobertura muito característica, por 

vezes contínua, dando, muitas vezes a impressão de tratar-se de uma formação 

uniestratificada. No entanto, sob a cobertura das copas das araucárias, encontram-

se outras espécies de árvores, arbustos, ervas, epífitos e lianas, que variam em 

abundância e porte dependendo do local e do estádio de desenvolvimento da 

comunidade em questão (LINDMAN 1906; KLEIN 1960). 

O Paraná tem como principal unidade fitoecológica a Floresta Ombrófila 

Mista (FOM), que, originalmente, cobria 40% do estado do Paraná. A partir do 

século XX as ações antrópicas aceleraram a degradação dos ecossistemas 

florestais, resultando em paisagens fragmentadas, isoladas e, cada vez mais, 

cercadas por áreas abertas, pastagens, plantações e áreas urbanas (FERNANDEZ, 

2004 apud SILVA, 2010). Pesquisas da Fundação de Pesquisas Florestais do 

Paraná - FUPEF (2001 apud SILVA, 2010) alegam que restam menos de 1% de 

Floresta Ombrófila Mista original no estado do Paraná. 

 
Figura 7.12: Mapa da cobertura vegetal remanescente do estado do Paraná. 
Fonte: IPARDES, 2010. 

 

 

No Brasil a Floresta Ombrófila Mista possui a existência de 

representantes das floras tropical e temperada com marcada relevância fisionômica 

de elementos Coniferales e Laurales, sendo denominado Planalto Meridional 
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Brasileiro, que aqui se define pela área de dispersão do pinheiro-do-paraná 

(Araucaria angustifolia).  

A araucária é uma árvore de grande porte, de tronco cilíndrico e reto, que 

pode alcançar dois metros de diâmetros e 50 metros de altura e, chega a viver até 

700 anos. No sub-bosque desta floresta ocorre uma complexa e grande variedade 

de espécies como a canela-sassafrás, a imbuia, a erva-mate e o xaxim, algumas 

delas endêmicas (APREMAVI, 2015). 

A área de dispersão natural da araucária brasileira demonstra haver 

sofrido expansão e regressão, ao longo do tempo geológico, em função das 

flutuações climáticas, conforme comprovam achados fósseis. A araucária tem seu 

ponto mais setentrional (ao norte) de ocorrência conhecida na serra do Caparaó, 

próximo à fronteira de Minas Gerais/ Espírito Santo, local até onde chegou a 

períodos climáticos favoráveis do Quaternário (RAVAZZANI et al., 1940). 

A figura a seguir apresentam o perfil das condições de desenvolvimento 

das formações da araucária. 

 

 
Figura 7.13: Associações mais desenvolvidas na “Formação Araucária”. 

Fonte: Klein, 1984. 

 

Segundo Leite e Klein (1990) podem-se determinar dois grupos distintos 

de comunidades. O primeiro, com araucária e lauráceas: araucária esparsa sobre 

um bosque contínuo composto principalmente de Ocotea porosa, Nectandra 

lanceolata, Nectandra megapotamica, Cryptocaria aschersoniana, acompanhada de 
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Sloanea monosperma, Campomanesia xanthocarpa e llex paraguariensis; e o 

segundo grupo, com a araucária formando um dossel bastante denso sobre um 

estrato de Ocotea pulchella, Nectandra lanceolata, Ocotea puberula, Nectandra 

grandiflora, Cupania vernalis, Matayba elaeagnoides, Drimys brasiliensis, 

Podocarpus lambertii, Capsicodendron dinisii, Campomanesia xanthocarpa e 

diversas aquifoliáceas. 

A araucária e outros elementos de origem temperada, em face de suas 

características heliófilas, encontram-se hoje desfavorecidos, não só pela intervenção 

destruidora do homem, mas pela incompatibilidade com o clima atual (REITZ, 1961).  

7.1.4 Áreas de Reconhecida Importância  

A Constituição Federal, no Art. 225, III, atribui ao Poder Público (Federal, 

Estadual ou Municipal) a definição de espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade 

dos atributos que justifiquem sua proteção.  

Uma estratégia fundamental na Conservação da Biodiversidade é a 

criação e implementação de Unidades de Conservação – UCs, que são porções do 

território nacional, incluindo as águas territoriais, com características naturais de 

relevante valor, de domínio público ou privado, legalmente instituídas pelo Poder 

Público com objetivos e limites definidos e sob regimes especiais de gestão, às 

quais aplicam-se garantias adequadas de proteção (IBAMA, 1997). 

Considerando todo o elenco de objetivos de conservação e uso adotados 

por um país, será necessário um conjunto de categorias de manejo de unidades de 

conservação, organizadas em um sistema que deve visar a conservação da 

diversidade biológica a longo prazo, centrando-a como eixo fundamental do 

processo conservacionista (MILANO et al., 1993).  

Desta forma, entende-se por Sistema de Unidades de Conservação - 

SNUC o conjunto organizado de áreas naturais protegidas - Unidades de 

Conservação federais, estaduais e municipais (BRASIL, 2000).  
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No Brasil, o SNUC, foi instituído em 18 de julho de 2.000, através da Lei 

Federal nº 9.985, sendo regulamentada através do Decreto Federal de nº 4.340, de 

22 de agosto de 2002.  

Os objetivos do SNUC, de acordo com o disposto na Lei, são os 

seguintes: 

 Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos 

recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

 Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 

nacional; 

 Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais; 

 Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 

naturais; 

 Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desenvolvimento; 

 Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza 

cênica; 

 Proteger as características de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

 Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

 Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

 Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa 

científica, estudos e monitoramento ambiental; 

 Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

 Favorecer condições e promover a educação e interpretação 

ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 

ecológico; 

 Proteger os recursos naturais necessários para a subsistência de 

populações tradicionais, respeitando e valorizando seu 

conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente.  
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A consolidação do SNUC busca a conservação in situ da diversidade 

biológica em longo prazo, centrando-a em um eixo fundamental do processo 

conservacionista. Estabelece ainda a necessária relação de complementariedade 

entre as diferentes categorias de Unidades de Conservação, organizando-as de 

acordo com seus objetivos de manejo e tipos de uso: Proteção Integral e Uso 

Sustentável.  

Tabela 7.2: Unidades de Proteção Integral. 

 
Fonte: WWF, 2012. 

 

Categoria Objetivo Uso

Estações Ecológicas Preservar e pesquisar. Pesquisas científicas, visitação pública com 

objetivos educacionais.

Reservas Biológicas 

(REBIO)

Preservar a biota e demais atributos 

naturais, sem interferência humana 

direta ou modificações ambientais.

Pesquisas científicas, visitação pública com 

objetivos educacionais.

Parque Nacional 

(PARNA)

Preservar ecossistemas naturais de 

grande relevância ecológica e beleza 

cênica.

Pesquisas científicas, desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental, 

recreação em contato com a natureza e 

turismo ecológico.

Monumentos Naturais Preservar sítios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza 

cênica.

Visitação pública.

Refúgios de Vida 

Silvestre

Proteger ambientes naturais e 

assegurar a existência ou reprodução 

da flora ou fauna.

Pesquisa científica e visitação pública.

Unidades de Proteção Integral
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Tabela 7.3: Unidades de conservação de Uso Sustentável. 

 
Fonte: WWF, 2012. 
 

A importância da Floresta Atlântica para a conservação da biodiversidade 

em escala mundial é reforçada pelos títulos de Reserva da Biosfera, atribuídos entre 

1991 e 2002, pela UNESCO; por ser considerada uma das sete unidades de hábitats 

prioritárias para a conservação da biodiversidade (DINERSTEIN et al., 1995); por 

estar entre as 25 áreas mais importantes para a preservação da biodiversidade no 

Categoria Característica Objetivo Uso

Área de Proteção 

Ambiental (APA)

Área extensa, pública ou 

privada, com atributos 

importantes para a qualidade 

de vida das populações 

humanas locais.

Proteger a biodiversidade, 

disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais.

São estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de 

uma propriedade privada 

localizada em uma APA.

Área de Relevante 

Interesse 

Ecológico (ARIE)

Área de pequena extensão, 

pública ou privada, com 

pouca ou nenhuma 

ocupação humana, com 

características naturais 

extraordinárias.

Manter os ecossistemas 

naturais e regular o uso 

admissível dessas áreas.

Respeitados os limites 

constitucionais, podem ser 

estabelecidas normas e 

restrições para utilização de 

uma propriedade privada 

localizada em uma ARIE.

Reserva de Fauna 

(REFAU)

Área natural de posse e 

domínio público, com 

populações animais 

adequadas para estudos 

sobre o manejo econômico 

sustentável.

Preservar populações 

animais de espécies nativas, 

terrestres ou aquáticas, 

residentes ou migratórias.

Pesquisa científica.

Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável (RDS)

Área natural, de domínio 

público, que abriga 

populações tradicionais, cuja 

existência baseia-se em 

sistemas sustentáveis de 

exploração dos recursos 

naturais.

Preservar a natureza e 

assegurar as condições 

necessárias para a 

reprodução e melhoria dos 

modos e da qualidade de 

vida das populações 

tradicionais.

Exploração sustentável de 

componentes do 

ecossistema. Visitação e 

pesquisas científicas podem 

ser permitidas.

Reserva Particular 

do Patrimônio 

Natural (RPPN)

Área privada, gravada com 

perpetuidade.

Conservar a diversidade 

biológica.

Pesquisa científica, 

atividades de educação 

ambiental e turismo.

Reserva 

Extrativista 

(RESEX)

Área de domínio público com 

uso concedido às 

populações extrativistas 

tradicionais.

Proteger os meios de vida e 

a cultura das populações 

extrativistas tradicionais, e 

assegurar o uso sustentável 

dos recursos naturais.

Extrativismo vegetal, 

agricultura de subsistência e 

criação de animais de 

pequeno porte. Visitação 

pode ser permitida.

Unidades de Uso Sustentável

Floresta Nacional 

(FLONA)

Área de posse e domínio 

público com cobertura 

vegetal de espécies 

predominantemente nativas.

Uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais para a 

pesquisa científica, com 

ênfase em métodos para 

exploração sustentável de 

florestas nativas.

Visitação, pesquisa científica 

e manutenção de populações 

tradicionais.
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planeta com índices críticos de risco, conforme estudo de Stattersfield et al. (1998); 

por estar incluída entre os principais hotspots da biodiversidade mundial 

(MITTERMEIER et al., 2000); e pela possibilidade de extinções a curto prazo a que 

está sujeita (PARKER et al., 1996). 

A fauna e a flora, os rios, os mares, as montanhas. Cada um dos 

elementos da natureza tem um papel a desempenhar. E para que isso ocorra é 

preciso haver equilíbrio. Muitos povos e civilizações reconheceram, ao longo da 

história, a necessidade de proteger áreas naturais com características especiais, por 

motivos os mais diversos: estas áreas podiam estar associadas a mitos, fatos 

históricos marcantes e à proteção de fontes de água, caça, plantas medicinais e 

outros recursos naturais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010). 
  

7.1.4.1 Unidades de Conservação Próximas ao empreendimento 

Do total das unidades de conservação do estado do Paraná, 

aproximadamente 72% está incluído na categoria de unidades de conservação de 

proteção integral e 28% em unidades de uso sustentável. Da área das unidades de 

conservação federal, 5.286 ha (0,32%) estão na região do Bioma Florestal com 

Araucária. Das UCs estaduais, 987.905,8 ha (82,54%) estão incluídos no Bioma de 

Araucária (PIRES, 2010). Vale ratificar que segundo o IAP (apud PIRES 2010), 

atualmente, no estado do Paraná com o aumento das RPPNs, há um total de 151 

unidades estaduais. Deste total, 65% está inserido no Bioma Florestal com 

Araucária. 

Com relação à presença de Unidades de Conservação (UCs) nas 

proximidades da CGH Alceu Viganó I, pode-se dizer que não existem unidades de 

Conservação na área de amortecimento do empreendimento. A 37,10 km de 

distância localiza-se o Parque Estadual do Rio Guarani, conforme pode ser 

visualizado na figura abaixo. 

Parque Estadual do Rio Guarani é uma Unidade de Conservação 

classificada na categoria de manejo de Proteção Integral, segundo o SNUC (Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação), que tem como objetivo básico preservar a 

natureza, sendo admitido o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção 
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dos casos previstos na lei. Foi oficialmente criado pelo Decreto Estadual nº 2.322 de 

19 de julho de 2000, com área de 2.235 ha. 

 

 
Figura 7.14: Localização do Parque Estadual do Rio Guarani em relação a CGH Alceu 
Viganó I.  
Fonte: SISNUC. 

7.1.5 Levantamento fitossociológico 

A estrutura horizontal permite a determinação da densidade, dominância, 

frequência e importância das espécies na floresta; e a estrutura vertical analisa o 

estágio de desenvolvimento desta floresta, com base na distribuição das espécies 

nos diferentes estratos (LONGHI et al., 2000). A estrutura horizontal da floresta pode 

ser avaliada, de acordo com Schneider e Finger (2000), a partir dos seguintes 

índices: densidade absoluta, densidade relativa, dominância absoluta, dominância 

relativa, índice de valor de cobertura, frequência absoluta, frequência relativa e 

índice de valor de importância.   

Com relação a síntese das análises fitossociológicas, foram instaladas 8 

unidades amostrais de 100 m², totalizando uma área de amostragem de 800 m². 

Nesta área foram amostrados 124 indivíduos com diâmetro médio de 16,0 cm, altura 

média de 8,5 m, divididos em 31 espécies, pertencentes a 16 famílias, as quais 
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estão relacionadas na tabela a seguir, com respectivo nome vulgar, nome científico 

e família botânica. 

 

Tabela 7.4: Espécies florestais e suas respectivas famílias botânicas encontradas na Área 
Diretamente Afetada pela CGH Alceu Viganó I. 

Nome Popular Nome Científico Família Botânica 

Açoita Cavalo Luehea divaricata Mart. Et Zucc. Tilicaceae 

Amoreira Morus nigra Moraceae 

Ariticum Annona sylvatica A. St.-Hil. Annonaceae 

Bergamota Citrus reticulata Blanco. Rutaceae 

Bico de Pato Machaerium nyctitans (Vell.)  Fabaceae 

Branquilho Sebastiania commersoniana (Baill.) Euphorbiaceae 

Cabreúva Myrocarpus frondosus Allemão Fabaceae 

Camboatá Vermelho Cupania vernalis Camb. Sapindaceae 

Canafístula Peltophorum dubium (Spreng.) Fabaceae 

Canela Amarela  Nectandra lanceolata Nees et Mart. Ex Lauraceae 

Canela Bosta Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez Lauraceae 

Catiguá Trichilia claussenii C.DC. Meliaceae 

Catiguá Morcego Guarea macrophylla Vahl.  Meliaceae 

Cincho Sorocea bonplandii  Moraceae 

Embaúba Cecropia pachystachya Trécul Urticaceae 

Erva de Bugre Casearia sylvestris Sw. Flacourtiaceae 

Figo do Mato Guarea kunthiana A. Juss. Meliaceae. 

Figueira Ficus sp. Moraceae 

Guabiroba Campomanesia xanthocarpa Berg Myrtaceae 

Leiteirinho Peschiera fuchsiaefolia Apocynaceae 

Louro Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. Boraginaceae 

Mamica de cadela Zanthoxylum rhoifolium Lam. Rutaceae 

Maria Preta Diatenopteryx sorbifolia Sapindaceae 

Morta Morta Morta 

Pata de Vaca Bauhinia forficata Link Fabaceae 

Rabo de Bugiu Lonchocarpus campestris Mart.  Fabaceae 

Tajuva Maclura tinctoria (L.) Moraceae 

Tapia Alchornea triplinervia (Spreng.) Euphorbiaceae 

Uva Japão Hovenia dulcis Thunb. Rhamnaceae 

Uvaia Eugenia  pyriformis Myrtaceae 

Vacum Allophylus edulis (A.St.-Hil.) Radlk Sapindaceae 

 

Através do levantamento de campo, foi possível notificar que a estrutura e 

a fisionomia aparente da vegetação foram consideradas como indícios de que 

interferências antrópicas ocorreram na área em anos passados. Através do 

levantamento fitossociológico realizado no fragmento florestal da área de 
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implantação da CGH Alceu Viganó I, foi possível notificar que a comunidade vegetal 

estudada apresentou fisionomias variadas de vegetação, condicionadas 

principalmente pela alteração do relevo.  

No entorno dos fragmentos florestais foi evidenciado a presença de 

pastagem e criação de bovinos de corte, o que consequentemente está prejudicando 

o desenvolvimento das árvores junto a mata ciliar do rio Chopim. 

 

 
Figura 7.15: Presença de pastagem para criação de bovinos de corte 
na propriedade do Sr. Alceu Viganó. 

 

As famílias que mais se destacaram com relação ao número de indivíduos 

amostrados foram: Apocynaceae (39 árvores), Fabaceae (22 árvores), Meliaceae 

(11 árvores), Euphorbiaceae (10 árvores), Sapindaceae (8 árvores), Moraceae (5 

árvores) e Flacourtiaceae, Myrtaceae, Tilicaceae (4 árvores). A figura abaixo 

apresenta as principais famílias em relação aos indivíduos encontrados. 
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Gráfico 7.1: Famílias com maior número de indivíduos amostrados. 

 

A família que apresentou a maior riqueza de espécies neste levantamento 

foi Fabaceae (5 espécies). Em seguida, Moraceae (04 espécies), Meliaceae e 

Sapindaceae (3 espécies), Euphorbiaceae, Lauraceae, Myrtaceae e Rutaceae (2 

espécies). As demais famílias encontradas (50,0%) apresentaram somente 01 

espécie amostrada. A figura abaixo apresenta as principais famílias em relação às 

espécies encontradas. 

 

 
Gráfico 7.2: Famílias com maior número de espécies amostradas. 
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Com relação a faixa de floresta ciliar encontrada no local onde estão 

projetadas as estruturas de barramento, casa de força e canal de fuga do 

empreendimento, verificou-se que a região encontra-se ligeiramente 

descaracterizada e há uma faixa muito estreita de floresta ciliar junto à margem Rio 

Chopim, conforme demonstra a figura a seguir.  

 

 
Figura 7.16: Vista externa da faixa de floresta ciliar fragmentada, existente no 
local de implantação das estruturas da CGH Alceu Viganó I. 

 

De acordo com o levantamento fitossociológico realizado, foi possível 

indicar a existência de dois fisiotipos estruturalmente distintos de vegetação 

definidas pelas florestas em estágio secundário inicial e médio de regeneração 

natural. O fato da vegetação original da região ser inexistente, tendo restado apenas 

resquícios de vegetação secundária, muito longe das características originais, não 

isenta o empreendimento hidrelétrico CGH Alceu Viganó I, de suas obrigações 

legais e morais quanto à manutenção de florestas remanescentes e recuperação de 

áreas de Preservação Permanente a níveis inteiramente proporcionais à vegetação 

retirada para a construção. 

No que diz respeito ao diâmetro das árvores, a maioria dos indivíduos 

amostrados se encontram com valores de diâmetros baixos, sendo que 54,03% dos 

indivíduos amostrados possuem no máximo 15 cm de Diâmetro a Altura do Peito. O 

gráfico a seguir, apresenta as classes de diâmetro dos indivíduos amostrados. 
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Gráfico 7.3: Classes de diâmetros dos indivíduos amostrados 

. 

De acordo com os critérios estabelecidos na RESOLUÇÃO CONAMA nº 

02 de 1994, no que diz respeito a amplitude diamétrica das árvores, a vegetação foi 

classificada como floresta em transição do estágio secundário inicial á médio de 

regeneração natural apresentando média de diâmetro de 16,0 cm. 

Com relação a estrutura vertical da vegetação, foi observado a existência 

de dois estratos florestais (estrato superior e inferior). O estrato florestal superior 

apresentou altura máxima de 16,5 m, com destaque para as espécies Cordia 

trichotoma, Hovenia dulcis, Nectandra lanceolata e Campomanesia xanthocarpa. O 

estrato florestal inferior apresentou altura máxima de 12,5 m, com a presença das 

seguintes espécies: Myrocarpus frondosus, Luehea divaricata, Zanthoxylum 

rhoifolium, Nectandra megapotamica, Maclura tinctoria, Bauhinia forficata, Eugenia  

pyriformis, Machaerium nyctitans, Diatenopteryx sorbifolia, Peltophorum dubium, 

Guarea kunthiana, Allophylus edulis, Lonchocarpus campestris, Casearia sylvestris, 

Ficus sp., Peschiera fuchsiaefolia, Alchornea triplinervia, Sebastiania 

commersoniana, Sorocea bonplandii, Trichilia claussenii, Cupania vernalis, Cecropia 

pachystachya  entre outras. 

De acordo com os critérios estabelecidos na RESOLUÇÃO CONAMA nº 

02 de 1994, no que diz respeito a amplitude média de altura das árvores, a 

vegetação foi classificada como floresta em estágio secundário médio de 
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regeneração natural apresentando altura média 8,5 cm. Conforme pode ser 

visualizado no gráfico abaixo as árvores que apresentam o maior número de 

indivíduos amostrados concentram-se entre 4,1 a 8 m de altura. 

 

 
Gráfico 7.4: Classes de altura dos indivíduos amostrados. 

 

Analisando a Lista de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção no 

Paraná, foi identificada a presença de indivíduos da espécie Myrocarpus frondosus 

(Cabreúva) mostrando então que deve-se ter uma atenção com essa espécie no 

projetos de reposição florestal do empreendimento. 

É importante ressaltar também, que o número mínimo de parcelas 

utilizadas para este levantamento fitossociológico, levou em consideração a 

diversidade florística da área, através do uso da curva espécie/área, onde o número 

acumulado de espécies encontradas em relação ao aumento progressivo da área 

amostrada foi registrado em um sistema de eixos coordenados, para a determinação 

da área mínima de levantamento.  

Assim, a área mínima corresponde ao ponto, onde a curva torna-se 

praticamente horizontal, ou seja, um aumento da área de amostragem não implica 

em um acréscimo significativo no número de espécies. Conforme pode ser 

observado no gráfico abaixo, a partir da sétima parcela, ou de 700 m² de área 

amostrada, houve uma estabilização do número de espécies novas encontradas. 
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Gráfico 7.5: Classes de altura dos indivíduos amostrados. 

 

Na tabela abaixo estão apresentados os parâmetros fitossociológicos dos 

indivíduos da vegetação amostrada na área diretamente afetada pela CGH Alceu 

Viganó I, organizada em ordem decrescente ao IVI. 

 

Tabela 7.5: Parâmetros fitossociológicos das espécies florestais amostradas. 

Nome Científico 
Frequência Densidade Dominância IVC 

(%) 
IVI 
(%) Abs. 

(%) 
Rel 
(%) 

Abs. 
Árv/ha 

Rel 
(%) 

Abs. 
m²/ha 

Rel 
(%) 

Peschiera fuchsiaefolia 100,00 12,31 488 31,45 8,6785 22,105 26,78 21,95 

Lonchocarpus campestris Mart. 62,50 7,69 175 11,29 3,2414 8,256 9,77 9,08 

Diatenopteryx sorbifolia 50,00 6,15 75 4,84 2,2009 5,606 5,22 5,53 

Luehea divaricata Mart. Et Zucc. 37,50 4,62 50 3,23 3,3539 8,543 5,88 5,46 

Sebastiania commersoniana (Baill.) 50,00 6,15 75 4,84 1,9443 4,952 4,90 5,31 

Guarea macrophylla Vahl. 50,00 6,15 100 6,45 0,9672 2,464 4,46 5,02 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 37,50 4,62 50 3,23 1,7451 4,445 3,84 4,10 

Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. 25,00 3,08 38 2,42 1,8567 4,729 3,57 3,41 

Myrocarpus frondosus Allemão 25,00 3,08 38 2,42 1,6112 4,104 3,26 3,20 

Morta 37,50 4,62 50 3,23 0,4287 1,092 2,16 2,98 

Casearia sylvestris Sw. 25,00 3,08 50 3,23 0,9293 2,367 2,80 2,89 

Machaerium nyctitans (Vell.) 25,00 3,08 25 1,61 1,2758 3,250 2,43 2,65 

Eugenia  pyriformis 12,50 1,54 38 2,42 1,3151 3,350 2,88 2,44 

Annona sylvatica A. St.-Hil. 37,50 4,62 38 2,42 0,0929 0,237 1,33 2,42 
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Nome Científico 
Frequência Densidade Dominância IVC 

(%) 
IVI 
(%) Abs. 

(%) 
Rel 
(%) 

Abs. 
Árv/ha 

Rel 
(%) 

Abs. 
m²/ha 

Rel 
(%) 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 12,50 1,54 25 1,61 1,4923 3,801 2,71 2,32 

Nectandra lanceolata Nees et Mart. 12,50 1,54 13 0,81 1,5542 3,959 2,38 2,10 

Bauhinia forficata Link 25,00 3,08 25 1,61 0,5627 1,433 1,52 2,04 

Hovenia dulcis Thunb. 12,50 1,54 13 0,81 1,3385 3,409 2,11 1,92 

Trichilia claussenii C.DC. 25,00 3,08 25 1,61 0,1481 0,377 1,00 1,69 

Maclura tinctoria (L.) 12,50 1,54 25 1,61 0,6036 1,537 1,58 1,56 

Peltophorum dubium (Spreng.) 12,50 1,54 13 0,81 0,8057 2,052 1,43 1,47 

Campomanesia xanthocarpa Berg 12,50 1,54 13 0,81 0,7357 1,874 1,34 1,41 

Allophylus edulis (A.St.-Hil.) Radlk 12,50 1,54 13 0,81 0,6688 1,704 1,26 1,35 

Ficus sp. 12,50 1,54 13 0,81 0,5595 1,425 1,12 1,26 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 12,50 1,54 13 0,81 0,4074 1,038 0,92 1,13 

Guarea kunthiana A. Juss. 12,50 1,54 13 0,81 0,2690 0,685 0,75 1,01 

Morus nigra 12,50 1,54 13 0,81 0,2014 0,513 0,66 0,95 

Sorocea bonplandii 12,50 1,54 13 0,81 0,1219 0,310 0,56 0,89 

Citrus reticulata Blanco. 12,50 1,54 13 0,81 0,1019 0,259 0,53 0,87 

Cecropia pachystachya Trécul 12,50 1,54 13 0,81 0,0255 0,065 0,44 0,80 

Cupania vernalis Camb. 12,50 1,54 13 0,81 0,0224 0,057 0,43 0,80 

 
812,5 100,0 1550 100,0 39,2597 100,0 100,0 100,0 

 

Conforme pode ser verificado nos parâmetros fitossociológicos 

apresentados na tabela acima, a densidade da vegetação foi de 1.550 árvores por 

hectare. As espécies que mostraram maior densidade na floresta foram: Peschiera 

fuchsiaefolia 488 árvores/ha, Lonchocarpus campestris 175 árvores/ha, Guarea 

macrophylla 100 árvores/ha, Sebastiania commersoniana e Diatenopteryx sorbifolia 

com 75 árvores/ha e Luehea divaricata, Casearia sylvestris, Alchornea triplinervia 

com 50 árvores/ha. Das 31 espécies amostradas 67,7% apresentaram densidade 

inferior a 38 árvores/ha. O gráfico a seguir apresenta as 13 espécies com maior 

densidade absoluta no remanescente florestal estudado. 
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Gráfico 7.6: Espécies com maior densidade absoluta. 

 

A espécie florestal que apresentou a melhor distribuição na vegetação 

estudada foi Peschiera fuchsiaefolia com 100% de frequência das unidades 

amostrais. Em seguida com 62,5% de frequência foi encontrada Lonchocarpus 

campestris. Outras espécies como Luehea divaricata, Casearia sylvestris e 

Alchornea triplinervia apresentaram 50,0 % de frequência nas unidades amostrais. 

As demais espécies não representam valores de Frequência Absoluta maiores que 

37,5%. 
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Gráfico 7.7: Espécies florestais com maior distribuição no fragmento florestal estudado 

 

Conforme demonstrado na Tabela 7.5, a dominância total absoluta da 

vegetação foi de 39,2597 m²/ha. As espécies que apresentaram maior dominância 

na floresta foram: Peschiera fuchsiaefolia com 8,6785 m²/ha, Luehea divaricata com 

3,3539 m²/ha, Lonchocarpus campestris com 3,2414 m²/ha, Diatenopteryx sorbifolia 

com 2,2009 m²/ha, Sebastiania commersoniana com 1,9443 m²/ha, Cordia 

trichotoma com 1,8567 m²/ha, Alchornea triplinervia com 1,7451 m²/ha, 

Myrocarpus frondosus com 1,6112 m²/ha, Nectandra lanceolata com 1,5542 m²/ha, 

Nectandra megapotamica com 1,4923 m²/ha, Hovenia dulcis com 1,3385 m²/ha, 

Eugenia  pyriformis com 1,3151 m²/ha e Machaerium nyctitans com 1,2758 m²/ha. O 

gráfico abaixo apresenta as treze (13) espécies de maior dominância absoluta na 

floresta estudada. 
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Gráfico 7.8: Espécies florestais com maior dominância na floresta estudada. 

 

As espécies que tiveram os maiores valores de importância ecológica no 

remanescente florestal estudado foram: Peschiera fuchsiaefolia (IVI: 21,95%) 

Lonchocarpus campestris (IVI: 9,08%), Diatenopteryx sorbifolia (IVI: 5,53%), Luehea 

divaricata (IVI: 5,46%), Sebastiania commersoniana (IVI: 5,31%), Guarea 

macrophylla (IVI: 5,02%), Alchornea triplinervia (IVI: 4,10%), Cordia trichotoma (IVI: 

3,41%) e Myrocarpus frondosus (IVI: 3,20%). 

O índice de diversidade Shannon (H´) para as espécies encontradas na 

área de implantação da CGH Alceu Viganó I, gerou um valor de 2,72 nats/ind, sendo 

esse valor considerado como médio, para as formações de floresta estacionais uma 

vez que os valores desse índice nesta formação, em geral, situam-se entre 1,50 e 

3,50 e raramente ultrapassam 4,50 (FELFILI, 2003). 

O índice de Equabilidade de Pielou encontrado na área foi de 0,79 

expressando que não há uma grande distribuição de indivíduos, não possuindo um 

elevada abundância. 

Com base nisto, é que toda a área diretamente afetada pela CGH Alceu 

Viganó I, deverá receber uma atenção especial, em programas e projetos voltados 

para a preservação, recuperação, bem como, a restauração destas áreas que será 

de fundamental importância para o equilíbrio do meio. 
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7.1.5.1 Relatório Fotográfico 

  
Vista 01 Vista 02 

Figura 7.17: Fisionomia da vegetação no interior da unidade amostral 01. 

 

  
Vista 01 Vista 02 

Figura 7.18: Fisionomia da vegetação no interior da unidade amostral 02. 

 

  
Vista 01 Vista 02 

Figura 7.19: Fisionomia da vegetação no interior da unidade amostral 03. 
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Vista 01 Vista 02 

Figura 7.20: Fisionomia da vegetação no interior da unidade amostral 04. 

 

  
Vista 01 Vista 02 

Figura 7.21: Fisionomia da vegetação no interior da unidade amostral 05. 

 

  
Vista 01 Vista 02 

Figura 7.22: Fisionomia da vegetação no interior da unidade amostral 06. 
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Vista 01 Vista 02 

Figura 7.23: Fisionomia da vegetação no interior da unidade amostral 07. 

 

  
Vista 01 Vista 02 

Figura 7.24: Fisionomia da vegetação no interior da unidade amostral 08. 
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7.  

7.2 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE 

Com o imenso território e pela grande variação de ecossistemas, o Brasil 

é considerado o país com o maior patrimônio de biodiversidade mundial. No território 

brasileiro ocorre mais de 120 mil espécies de animais, destas, 627 estão listadas 

como ameaçadas de extinção, muitas das quais vivem em habitats ameaçados, 

como a Mata Atlântica e a Amazônia (ICMBIO, 2011). 

Cogita-se ainda que o território brasileiro possua o maior número de 

mamíferos chegando a 710 espécies, o segundo maior número de anfíbios com 

1.026 espécies, o terceiro maior número de aves com 1.901 espécies e em quinto 

lugar os répteis com uma população de 760 espécies (PLANETADOBEM, 2011). 

A fauna do estado do Paraná possui uma riqueza muito exuberante, a 

qual é caracterizada pela diversidade dos seus biomas e ecossistemas, contando 

com 180 espécies de mamíferos, 160 espécies de répteis, 120 de anfíbios e 770 de 

aves (MIKICH; BÉRNILS, 2004). 

Diante da diversidade da fauna local, os estudos de diagnóstico ambiental 

da CGH Alceu Viganó I, presente nesse capítulo, visaram avaliar os principais 

grupos de fauna silvestre, sendo eles: mastofauna, avifauna, herpetofauna, com 

anfíbios e répteis, e ictiofauna. 

7.2.1 Área amostral 

O trecho previsto para instalação do empreendimento está localizado no 

rio Chopim no município de Cruzeiro do Iguaçu, na região sudoeste do estado do 

Paraná. 

O estudo desenvolveu-se na Área Diretamente Afetada (ADA=100m), 

Área de Influência Direta (AID=500m) e Área de Influência Indireta (AII=bacia 

hidrográfica) do empreendimento, e foi dimensionada para amostragem da fauna a 

partir das estruturas e abrangência da instalação do empreendimento, sendo que na 

delimitação da área buscou-se contemplar os locais a montante do barramento a 

jusante da casa de força, conforme pode ser visualizado na imagem a seguir e no 

Mapa RASALC I  – em anexo. 
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Figura 7.25: Área Amostral para estudo da fauna silvestre. 
Fonte: Adaptado Google Earth, 2015. 

7.2.2 Avifauna 

As aves são animais vertebrados, bípedes, e homeotérmicos, 

caracterizados pela presença de penas, ocorrendo em todos os ambientes do 

planeta e tiveram sua origem a partir de dinossauros terópodes no período Jurássico 

da Era Mesozóica (POUGH et al., 2008; FAVARETTO, 2010). 

Atualmente são conhecidas no mundo, 10.560 espécies descritas (GILL; 

DONSKER, 2015). O Brasil por sua vez, registra em seu território 1.901 espécies de 

aves (CBRO, 2014). No Estado do Paraná existe o registro de 744 espécies de aves 

(SCHERER-NETO et al., 2011). 

Devido a esta grande diversidade e ampla distribuição, assim como íntima 

relação evolutiva com o meio ambiente, as aves tornam-se importantes indicadores 

do estado de conservação de diversas fitofisionomias, 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 

prejudicadas com essas ações (DAJOZ, 2005; ATCHINSON; RODEWALD, 2006).  

CGH Alceu Viganó I 
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Os efeitos antrópicos sobre a avifauna são imprevisíveis em longo prazo, 

porém de grande importância para a conservação, desta forma, o conhecimento da 

estrutura da comunidade avifaunística permite inferir hipóteses sobre sua resposta 

diante de determinadas ações humanas (ANJOS, 1998), sendo este o objetivo do 

presente trabalho. 

As intervenções humanas afetaram, significativamente, as espécies de 

aves que habitam os ecossistemas naturais brasileiros. A resposta das aves a essas 

alterações varia desde aquelas que se beneficiaram com as alterações do habitat e 

aumentaram suas populações, até aquelas que foram extintas da natureza. 

(GARCIA; MARINI, 2005). 

As aves estão entre os vertebrados mais ameaçados pelo desmatamento, 

comércio ilegal de animais silvestres e a caça predatória. (NUNES, 2010). Na região 

neotropical, o Brasil é o país com o maior número de espécies de aves ameaçadas. 

(GARCIA; MARINI, 2005). 

A seguir a lista (Tabela 7.6) de espécies de aves ameaçadas de extinção 

para o estado do Paraná. 

 

Tabela 7.6: Lista de espécies de aves ameaçadas de extinção no estado do Paraná. 

ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM NOME CIENTÍFICO CATEGORIA 

ANSERIFORMES 

 
Anhimidae 

   

 
  Anhuma Anhima cornuta EN 

 
Anatidae 

       Pato-mergulhão Mergus octosetaceus CR 

APODIFORMES 

 
Apodidae 

   

  
Andorinhão Panyptila cayennensis DD 

    Tapera-do-buriti Tachornis squamata DD 

CAPRIMULGIFORMES 

 
Caprimulgidae 

   

  
Bacurau-de-telha Caprimulgus longirostris NT 

  
Bacurau-rabo-de-seda Caprimulgus sericocaudatus EN 

  
Bacurau-de-bando Chordeiles menor DD 

  
Curiango-do-Banhado Eleothreptus anomalus VU 

 
  Ocelado Bacurau Nyctiphrynus ocellatus EN 

 
Nyctibiidae 

       Mãe-da-lua, Urutau grande Nyctibius aethereus DD 

CHARADRIIFORMES 

 
Scolopacidae 

   

  
Narcejão Gallinago undulata DD 

  
Maçaricão-de-bico-virado Limosa haemastica DD 

 
  Maçarico-acanelado Tryngites subruficollis DD 

 
Charadriidae 

   

 
  Batuíra-de-esporão Vanellus cayanus DD 

 
Laridae 

       Trinta-réis-real Thalasseus maximus NT 



 

Empreendedor:  

Idiomar Zanella 

Estudo Ambiental Simplificado 

CGH Alceu Viganó I – Rio Chopim 

Cruzeiro do Iguaçu – PR 

190 

 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.  
Rua Odílio Alves, 136, sala 01, Bairro Primo Tacca, Xanxerê (SC) - CEP 89820-000 
Fone: (49) 3433-1770 | e-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
www.construnivelconstrutora.com.br 
 

ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM NOME CIENTÍFICO CATEGORIA 

CICONIFORMES 

 
Ardeidae 

   

  
Socó-boi-baio Botaurus pinnatus VU 

  
Arapapá Cochlearius cochlearius DD 

  
Socoí vermelho Ixobrychus exilis DD 

  
Socoí amarelo Ixobrychus involucris DD 

  
Savacu-de Coroa Nyctanassa violacea EN 

  
Socó jararaca, socó-boi-escuro Tigrisoma fasciatum EN 

 
  Garça-real Pilherodius pileatus NT 

 
Threskiornithidae 

   

  
Guará Eudocimus ruber CR 

  
Coró-coró Mesembrinibis cayennensis NT 

    Maçarico-preto Plegadis chihi NT 

COLUMBIFORMES 

 
Columbidae 

   

  
Pomba-de-Espelho Claravis godefrida CR 

  
Rolinha-de-asa-canela Columbina minuta DD 

  
Juriti-vermelha Geotrygon violacea DD 

 
  Pomba-trocal Patagioenas speciosa DD 

 
Momotidae 

       Huru Momotus momota NT 

CUCULIFORMES 

 
Cuculidae 

   

  
Papa-lagartas-de-bico 

Coccyzus euleri DD 
    amarelo 

FALCONIFORMES 

 
Accipitridae 

   

  
Gavião-urubu Buteo albonotatus DD 

  
Gavião-de-sobre-branco Buteo leucorrhous DD 

  
Gavião-papa-gafanhoto Buteo swainsoni DD 

  
Gavião-caranguejeiro Buteogallus aequinoctialis EN 

  
Gavião-caracoleiro Chondrohierax uncinatus VU 

  
Gralhão, Carcará-preto Daptrius americanus RE 

  
Harpia, Gavião-real Harpia harpyja CR 

  
Águia-cinzenta Harpyhaliaetus coronatus VU 

  
Gavião-Pombo-pequeno Leucopternis lacernulatus EN 

  
Gavião-pombo-grande Leucopternis polionotus NT 

  
Uiraçu-falso, gavião-real Morphnus guianensis RE 

  
Gavião-de-penacho Spizaetus ornatus EN 

  
Gavião-pega-macaco Spizaetus tyrannus NT 

  
Gavião-bombachinha-grande Accipiter bicolor DD 

  
Tauató Accipiter poliogaster DD 

 
  Gavião-miudinho Accipiter superciliosus DD 

 
Falconidae 

   

  
Chimango, gavião-da-praia Milvago chimango DD 

    Gavião-pato Spizastur melanoleucus EN 

GALLIFORMES 

 
Cracidae 

   

  
Mutum, Mutum-de-penacho Crax fasciolata CR 

  
Aracuã, aranquá Ortalis guttata NT 

    Jacutinga Pipile jacutinga EN 

GRUIFORMES 

 
Rallidae 

   

  
Saracurinha-da-mata Amaurolimnas concolor DD 

  
Saracura-do-mangue Aramides mangle DD 

  
Saracuruçu Aramides ypecaha DD 

  
Turuturu Neocrex erythrops DD 

  
Saracura-sana-dos-mangues Rallus longirostris DD 
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Saracura-carijó Rallus maculatus DD 

  
Frango-d'água-carijó Porphyrio flavirostris DD 

  
Sana amarela Porzana flaviventer DD 

 
  Frango-d'água-carijó Gallinula melanops DD 

 
Cariamidae 

   

 
  Seriema Cariama cristata NT 

 
Heliornithidae 

       Picaparra Heliornis fulica DD 

PASSERIFORMES 

 
Tyrannidae 

   

  
Galito Alectrurus tricolor EN 

  
Papa-moscas-do-campo Culicivora caudacuta VU 

  
Maria-catarinense Hemitriccus kaempferi CR 

  
Marrom-mosqueteirinho  Hemitriccus obsoletus DD 

  
Viuvinha-de-óculos Hymenops perspicillatus NT 

  
Verdinho-cara-de-canela Leptotriccus sylviolus DD 

  
Colegial Lessonia rufa DD 

  
Papa-piri Tachuris rubrigastra VU 

  
Suiriri-do-cerrado Suiriri affinis NT 

  
Cabeçudo Ramphotrigon megacephala DD 

  
Patinho-grande Platyrinchus leucoryphus EN 

  
Papa-moscas-canela Polystictus peitoral DD 

  
Piolhinho-verdoso Phyllomyias griseocapilla DD 

  
Estalinho Phylloscartes difficilis VU 

  
Maria-da-restinga Phylloscartes kronei VU 

 
  Paulistinha Phylloscartes paulista NT 

 
Furnariidae 

   

  
Trepador-coleira-de-branca Anabazenops fuscus NT 

  
João Grilo Synallaxis hypospodia DD 

  
Tio, tio Phacellodomus striaticollis VU 

  
Bate-bico, Cachimbo Phleocryptes melanops VU 

  
Limpa-Folhas-castanho Philydor dimidiatum CR 

  
Grimpeirinho-da-capoeira Leptasthenura striolata DD 

  
Noivinha Xolmis irupero EN 

 
  Piolhinho-chiador Tyranniscus burmeisteri DD 

 
Pipridae 

   

 
  Soldadinho Antilophia galeata DD 

 
Motacillidae 

   

 
  Caminheiro Anthus nattereri DD 

 
Emberizidae 

   

  
Canário-do-mato Basileuterus flaveolus VU 

  
Pula-pula-de-sobrancelha Basileuterus leucophrys VU 

  
Japuíra-de-bico-branco Cacicus solitarius DD 

  
Figuinha-do-mangue Conirostrum bicolor VU 

  
Saí-azul-de-perna-preta Dacnis nigripes NT 

  
Bandoleta Cypsnagra hirundinacea EN 

  
Sargento, Dó-ré-mi Agelaius thilius NT 

  
Leque-maria, papa-moscas-de-leque Onychorhynchus swainsoni DD 

  
Sanhaço-do-cerrado Neothraupis fasciata EN 

  
Sanhaço-marrom Orchesticus abeillei NT 

  
Curió, avinhado Oryzoborus angolensis VU 

  
Azulinho Passerina glaucocaerulea NT 

  
Saíra-de-gravata Tangara cayana NT 

  
Caboclinho-preto Sporophila melanogaster VU 

  
Caboclinho-papo-branco Sporophila palustris EN 

  
Patativa, Patativa-do-campo Sporophila plumbea VU 

  
Dourado caboclinho Sporophila bouvreuil NT 

  
Caboclinho-de-chapéu-cinza Sporophila cinnamomea EN 

  
Cigarrinha Sporophila falcirostris VU 
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Pichochó, cha-cha Sporophila frontalis VU 

  
Caboclinho-vermelho Sporophila hypoxantha NT 

  
Chorona Patativa Sporophila leucoptera NT 

  
Batuqueiro Spheniscus atricollis DD 

  
Japu-guaçu, Japu Psarocolius decumanus CR 

  
Pinhãozinho, tico-tico-da-serra Poospiza thoracica NT 

 
  Sanhaço-de-fogo Piranga flava NT 

 
Thamnophilidae 

   

  
Chocão-de-bigode Biatas nigropectus VU 

  
Choca-das-costas-castanhas Dysithamnu xanthopterus NT 

  
Formigueiro Formicivora rufa NT 

  
Choca-da-mata Thamnophilus pelzelni DD 

 
  Bicudinho-do-brejo Stymphalornis acutirostris EN 

 
Cotingidae 

   

  
Corocoxó-do-litoral Carpornis melanocephala VU 

  
Picanço Laniisoma elegans DD 

  
Tesoura-do-mato Phibalura flavirostris NT 

  
Sabiá-da-serra, Suíça Lipaugus lanioides NT 

  
Pavo, Pavão Pyroderus scutatus NT 

 
  Coroado dançador Piprites pileata EN 

 
Formicariidae 

   

 
  Tovaca-cantadora Chamaeza meruloides DD 

 
Corvidae 

   

  
Gralha-do-campo Cyanocorax cristatellus EN 

 
  Gralha-do-pantanal Cyanocorax cyanomelas NT 

 
Vireonidae 

   

 
  Coroado Verdinho Hylophilus amaurocephalus DD 

 
Dendrocolaptidae       

 
  Arapaçu-do-cerrado Lepidocolaptes angustirostris NT 

 
Rhinocryptidae 

   

  
Tapaculo-de-topete Merulaxis ater NT 

  
Macuquinho-da-várzea Scytalopus iraiensis EN 

 
  Pintado macuquinho Psilorhamphus guttatus NT 

 
Muscicapidae 

       Balança-rabo Polioptila lactea EN 

PICIFORMES 

 
Picidae 

   

  
Pica-pau-de-cara-acanelada Dryocopus galeatus CR 

 
  Pica-pau-dourado-pequeno Piculus flavigula NT 

 
Galbulidae 

   

  
Beija-flor-d'água,  

Galbula ruficauda 
NT 

  
Bico-de-agulha 

 

 
  Cuitelão Jacamaralcyon tridactyla DD 

 
Ramphastidae 

   

  
Tucano-de-bico-preto Ramphastos vitellinus NT 

    Araçari-de-bico-branco Pteroglossus araçari VU 

PROCELLARIIFORMES 

 
Diomedeidae 

   

  
Albatroz-gigante Diomedea exulans VU 

  
Albatroz-de-nariz-amarelo Thalassarche chlororhynchos VU 

 
  Albatroz-de-sobrancelhas Thalassarche melanophris VU 

 
Procellariidae 

   

  
Petrel-gigante Macronectes giganteus VU 

    Procelária, pardela-preta Procellaria aequinoctialis VU 

PSITTACIFORMES 

 
Psittacidae 

   

  
Papagaio-chuá Amazona brasiliensis EN 

  
Papagaio-de-peito-roxo Amazona vinacea NT 
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Arara-vermelha Ara chloropterus CR 

  
Arara-canindé Ara ararauna CR 

  
Maracanã Primolius maracana EN 

    Cunhataí, sabiá-cica Triclaria malachitacea VU 

RHEIFORMES 

 
Rheidae 

       Ema Rhea americana CR 

SPHENISCIFORMES 

 
Spheniscidae 

       Pingüim Spheniscus magellanicus NT 

STRIGIFORMES 

 
Strigidae 

   

  
Mocho-diabo Asio stygius DD 

  
Mocho-dos-banhados Asio flammeus DD 

  
Mocho-negro, Coruja-preta Ciccaba huhula DD 

  
Coruja-do-mato Ciccaba virgata DD 

  
Murucututu, coruja-do-mato Pulsatrix perspicillata DD 

    Caburé-acanelado Aegolius harrisii NT 

TINAMIFORMES 

 
Tinamidae 

   

  
Jaó Crypturellus noctivagus EN 

  
Jaó Crypturellus undulatus CR 

  
Macuco Tinamus solitarius VU 

  
Codorninha, inhambu-Carapé Taoniscus nanus RE 

TROCHILIFORMES 

 
Trochilidae 

   

  
Topetinho-vermelho Lophornis magnificus DD 

LEGENDA: NT - Quase Ameaçadas VU - Vulnerável DD - Dados Insuficientes EN - Em Perigo CR - Criticamente 
Ameaçada RE - Regionalmente Extinta NT - Quase Ameaçadas 

Fonte: Straube, Urben-filho e Kajiwara, 2004. 

7.2.2.1 Metodologia para amostragem da avifauna 

Para a execução do método de estudo da avifauna foi utilizado o 

levantamento qualitativo, que é desenvolvido percorrendo transectos pré-existentes 

nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento. As amostragens foram 

executadas durante três dias amostrais de 04 a 07 de Maio de 2015. O 

levantamento ocorreu nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde, 

período de maior atividade das aves, (aproximadamente 8 horas/campo), totalizando 

24 horas/campo/homem. 

As seguintes referências foram utilizadas para auxiliar na identificação 

das aves: Sick (1997), Sigrist (2009). 
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Figura 7.26: Busca Ativa através de 
transecções. 

Figura 7.27: Busca Ativa através de 
transecções. 

 

Millikin (1988) defende que os transectos lineares permitem contatos 

duradouros, e se traçado de forma correta, pode incluir os principais habitats da área 

de estudo com mínimo tempo percorrido e máximo tempo de registro, possibilitando 

assim observações ao longo de cada transecto em um mesmo período de atividade 

das aves. Os transectos buscaram contemplar todos os tipos de ambientes 

presentes na área de estudo, principalmente nas áreas de preservação permanente 

(APP’s). 

Para análises estatísticas utilizou-se o cálculo da frequência de 

ocorrência, cruzando essas análises com revisões de literatura é possível determinar 

o estado de conservação dos ambientes amostrados no que se refere à sua 

avifauna. 

Frequência de Ocorrência: para realização desta análise foi usado o 

cálculo abaixo: 

 

Onde: 

  FO = frequência de ocorrência 

  Nre = número de registros de cada espécie 

  Nta = número total de dias de amostragem 

 

E foi considerado: 

FO= 76-100% Muito frequente 

FO= 51-75% Frequente 
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FO= 26-50% Ocasional 

FO= 1-25% Rara 

7.2.2.1.1 Dieta predominante 

A dieta predominante das aves foi determinada de acordo com revisão 

bibliográfica Motta-Júnior (1990), Sick (1997), Krügel e Anjos (2000), Scherer et al. 

(2005). A divisão de categorias tróficas foi baseada em Krügel e Anjos (2000) e 

Scherer et al (2005) (Tabela 7.7). 

 
Tabela 7.7: Categorias tróficas e dieta predominante da fauna. 

Categorias Dieta predominante 

(NEC) (Nectarívoros) alimentação composta em sua maior parte por néctar. 

(GRA) 
(Granívoros) alimentação composta em sua maior parte por grãos; 
frugívoros. 

(FRU) (Frugívoros) alimentação composta principalmente por frutos. 

(INS) (Insetívoros) alimentação composta por insetos. 

(ONI) 
(Onívoros) dieta mista que pode incluir sementes, frutas, folhas, flores, 
brotos, néctar, invertebrados e pequenos vertebrados 

(CAR) (Carnívoros) alimentação composta por pequenos e grandes vertebrados 

(DET) (Detrivoros) alimentação composta principalmente de animais mortos. 

Fonte: Motta-Júnior (1990), Sick (1997), Krügel e Anjos (2000) e Scherer et al (2005). 

7.2.2.1.2 Hábitat preferencial 

Para tal análise utilizou-se a literatura (SICK, 1997) para determinar as 

categorias de hábitat de cada espécie (Tabela 7.8). 

Tabela 7.8: Categorias de hábitat de cada espécie de fauna. 

Hábitat preferencial Significados das siglas 

(FLO) Ocorre no interior da mata, evitando habitar locais desmatados e abertos 

(AA) 
(Espécie de áreas abertas) espécie generalista, habita o campo e locais 
que sofreram alguma forma de degradação 

(BOR) 
(Espécie florestal/campestre) habita a floresta, porém também pode ser 
encontrada em locais com vegetação degradada 

(LRB) Espécies que ocorrem em lagos, rios ou banhados 
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Para o registro dos contatos visuais foram utilizados binóculos NAUTIKA 

(8X40mm). Para consulta bibliográfica foi utilizado o manual de campo Tomas Sigrist 

(2009), desta forma, assegurando a correta identificação das espécies, além de 

gravador de voz POWERPACK (DVR 2928N) para anotação dos contatos auditivos. 

7.2.2.2 Resultados 

Por meio do estudo realizado no trecho do rio Chopim, na área de 

influência da CGH Alceu Viganó I, foram registradas 57 espécies pertencentes a 26 

ordens e 30 famílias, equivalente a 7,66% do total de espécies registradas no 

Paraná. O número de espécies registradas no atual estudo pode ser considerado 

satisfatório, considerando a utilização de aproximadamente 24 horas amostrais. 

Nenhuma das espécies registradas encontra-se presente em listas de fauna 

ameaçada. 

Das espécies registradas, as famílias que mais se destacaram foram: 

Columbidae (05 espécies), Ardeidae, Tyannidae e Thaupidae (04 espécies). 

 
Gráfico 7.9: Espécies registradas por família na área do empreendimento. 

 

A maior parte das espécies registradas teve uma frequência de ocorrência 

considerada como “ocasional” (n=26), seguida de “muito frequente” (n=17) e 

“frequente” (n=14), a dominância de poucas espécies na composição da 

comunidade e maior quantidade de espécies raras pode refletir baixas densidades 
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populacionais ou utilizações esporádicas da área amostral, no entanto, aspectos 

como a conspicuidade da espécie podem ser a origem desta menor quantidade de 

registros (KAMINSKI, 2011). 

 
Gráfico 7.10: Frequência de ocorrência da avifauna registrada na área do empreendimento. 

 
No que se refere à estrutura trófica da avifauna a categoria com maior 

riqueza de espécies foi a das aves insetívoras (n=19), seguida das aves onívoras 

(n=19) e aves granívoras (n=8). Importante destacar a presença de aves frutívoras 

(n=3), pois esta categoria é composta de aves que se beneficiam com a 

fragmentação florestal (ANJOS, 1998). 
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Gráfico 7.11: Dieta predominante da avifauna registrada na área do empreendimento. 

 

Importante também mencionar a ocorrência de frutívoros de médio porte, 

representantes da família Psittacidae, estas aves em geral dependem de um 

ambiente mais conservado para poderem sobreviver e encontrarem os alimentos de 

que precisam (SICK, 1997). Este fato pode ser um indicativo de que a área amostral 

ainda está apresentando condições ambientais de sustentar espécies com maiores 

exigências ecológicas. 

As categorias de hábitat preferencial com maior riqueza de espécies 

foram as aves de áreas abertas (n=29) e de florestais (n=15), seguida das aves de 

borda de mata com (n=06), espécies e aves de lagos, rios e banhados (n=06). A 

elevada riqueza de aves de áreas abertas em relação às aves florestais é um 

indicativo de ambiente alterado, mesmo o entorno oferecendo fragmentos 

conservados, pois as aves de áreas abertas em geral são mais adaptadas aos 

ambientes alterados, sofrendo menos com as modificações de hábitat (SICK, 1997). 
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Gráfico 7.12: Hábitat preferencial da avifauna registrada na área do empreendimento. 

 

A curva de suficiência amostral ficou ascendente, não atingindo 

plenamente a assíntota, indicando assim, que ainda existem espécies de aves que 

podem ser registradas na área amostral. 

 

 
Gráfico 7.13: Curva de suficiência amostral da avifauna registrada na área amostral da 
CGH Alceu Viganó I. 

 

Quando se considera a relação entre a estrutura trófica e hábitat 

preferencial verifica-se que as maiores riquezas de aves insetívoras registradas 
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também são dependentes de áreas antropizadas assim como espécies onívoras que 

na maioria frequentam ambientes antropizados. 

Espécies de aves granívoras apresentaram-se distribuição maior em 

áreas de ambientes antropizados, enquanto espécies frugívoras se distribuíram em 

maior número em ambientes florestais. As espécies piscívoras foram registradas 

apenas em ambientes de lagos, banhados e rios. 

 
Tabela 7.9: Contingência da relação entre estrutura trófica e de hábitat preferencial da avifauna 
registrada na área amostral do empreendimento. 

Categoria trófica 
Hábitat preferencial 

AA BOR FLO LBR 

CAR 2 - -- -- 

FRU  --  1 2 -- 

GRA 5 1 2 -- 

INS 12 2 4  1  

NEC 1 1  --  -- 

ONI 8 2 7  2  

DET 1  --  -- -- 

PIS  --  -- -- 3 

 

Considerando-se as informações sobre o contato com as espécies em 

relação ao habitat, observou-se que como esperado, o maior contato auditivo com 

as espécies ocorreu em ambiente florestal, no interior dos fragmentos, onde o 

contato visual é limitado. Por outro lado, a maioria dos contatos visuais ocorreu em 

áreas abertas (áreas antropizadas), onde a visualização das espécies é mais 

facilitada pelo fato de não apresentar vegetação com galhos e folhas que possam 

camuflar as espécies. 

 

Tabela 7.10: Contingência da relação entre tipo de contato e de hábitat preferencial da avifauna 
registrada na área amostral do empreendimento. 

Contato 
Habitat preferencial 

AA BOR FLO LBR 

Auditivo 3 4 9 1 

Auditivo e Visual 10 3 2 -- 

Visual 16 -- 4 5 

 

A seguir, na tabela abaixo são apresentadas as espécies de aves 

registradas na área de influência da CGH  Alceu Viganó I, no rio Chopim, no interior 

do município de Cruzeiro do Iguaçu, PR. 
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Tabela 7.11: Espécies de aves registradas nas áreas de influência da CGH Alceu Viganó I 
Maio/2015. 

Nome do Táxon Nome Vulgar 

A
m

b
ie

n
te

 

D
ia

s
 

C
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to
 

G
u

il
d

a
s
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O

%
 

TINAMIFORMES             

Tinamidae             

      Rhynchotus rufescens perdiz AA 1 a ins Oc 

      Crypturellus tataupa inhambu-chintã FLO 3 a oni Oc 

SULIFORMES             

Phalacrocoracidae             

      Phalacrocorax brasilianus biguá LBR todos v pis Mf 

PELECANIFORMES             

Ardeidae             

      Ardea alba garça-branca-grande LBR todos v pis Mf 

      Bubulcus ibis  garça-vaqueira AA todos v ins Mf 

      Egretta thula garça-branca-pequena LBR 2 v oni Oc 

      Syrigma sibilatrix maria-faceira AA 2 v oni Oc 

Threskiornithidae             

      Theristicus caudatus curicaca AA todos av oni Mf 

CATHARTIFORMES             

Cathartidae             

      Coragyps atratus  urubu-de-cabeça-preta AA todos v det Mf 

ACCIPITRIFORMES             

Accipitridae             

      Rupornis magnirostris gavião-carijó AA 3 v car Oc 

FALCONIFORMES             

Falconidae             

      Caracara plancus caracará AA 3 av oni Oc 

      Milvago chimachima  carrapateiro AA todos v car Mf 

GRUIFORMES             

Rallidae             

      Aramides saracura  saracura-do-mato FLO 1 v oni Oc 

CHARADRIIFORMES             

Jacanidae             

      Jacana jacana Jaçanã LBR 2;3 v oni Fr 

Charadriidae             

      Vanellus chilensis  quero-quero AA todos av oni Mf 

COLUMBIFORMES             

Columbidae              

      Columbina talpacoti rolinha-roxa AA 2 v gra Oc 

      Columbina picui rolinha-comum AA 1 av gra Oc 

      Patagioenas picazuro  pombão FLO todos v fru Mf 

      Leptotila verreauxi juriti-pupu FLO 2;3 a gra Fr 
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      Leptotila verreauxi pomba-de-bando AA todos v gra Mf 

PSITTACIFORMES             

Psittacidae             

      Pionus maximiliani maitaca-verde FLO 2;3 a gra Fr 

      Myiopsitta monachus caturrita BOR 3 av fru Oc 

STRIGIFORMES             

Strigidae             

      Athene cunicularia  coruja-buraqueira AA 1;2 v ins Fr 

CUCULIFORMES             

Cuculidae             

      Piaya cayana  alma-de-gato BOR 1 a ins Oc 

      Crotophaga ani  anu-preto AA todos v ins Mf 

      Guira guira  anu-branco AA todos v ins Mf 

APODIFORMES             

Trochilidae              

      Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-bico-
vermelho 

AA 3 a nec Oc 

TROGONIFORMES             

Trogonidae             

      Trogon surrucura  surucuá-variado FLO 1;2 a oni Fr 

CORACIIFORMES             

Alcedinidae              

      Megaceryle torquata  
martim-pescador-
grande 

LBR 3 a pis Oc 

PICIFORMES             

Picidae             

      Colaptes campestris  pica-pau-do-campo AA todos av ins Mf 

Melanerpes candidus pica-pau-branco AA 2 a ins Oc 

      Veniliornis spilogaster 
picapauzinho-verde-
carijó 

BOR 2 a ins Oc 

PASSERIFORMES             

Thamnophilidae             

      Thamnophilus 
caerulescens  

choca-da-mata FLO 1 a ins Oc 

Furnariidae             

      Furnarius rufus  joão-de-barro AA 2;3 av ins Oc 

      Synallaxis ruficapilla pichororé FLO 3 a ins Oc 

      Lochmias nematura  joão-porca LBR 1 v ins Oc 

Tyrannidae             

      Pitangus sulphuratus  bem-te-vi AA 2;3 v oni Fr 

      Tyrannus melancholicus suiriri AA 1 v oni Oc 

      Pyrocephalus rubinus príncipe AA 1 v ins Oc 

      Camptostoma obsoletum risadinha AA 2 v ins Oc 

Corvidae             
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      Cyanocorax chrysops gralha-picaça FLO todos a oni Mf 

Troglodytidae              

      Troglodytes musculus  corruíra AA 2;3 av ins Fr 

Turdidae             

      Turdus rufiventris  sabiá-laranjeira BOR 2;3 av oni Fr 

      Turdus amaurochalinus sabiá-poca FLO 3 v oni Oc 

      Turdus leucomelas sabiá-barranco FLO 2 a oni Oc 

Mimidae              

      Mimus saturninus sabiá-do-campo AA todos av ins Mf 

Thraupidae             

      Coereba flaveola  cambacica BOR 1;2 av nec Fr 

      Tangara sayaca sanhaçu-cinzento BOR 1;2 a gra Fr 

      Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro FLO 1;2 av oni Fr 

      Sicalis flaveola  
canário-da-terra-
verdadeiro 

AA 2;3 v gra Oc 

Passerellidae             

      Zonotrichia capensis  tico-tico AA 1;3 av gra Fr 

Parulidae              

      Basileuterus culicivorus  pula-pula FLO todos v ins Mf 

      Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador FLO todos a ins Mf 

Icteridae             

      Molothrus bonariensis  vira-bosta AA 1;2 v oni Fr 

      Cacicus chrysopterus tecelão BOR 2 a oni Oc 

      Cacicus haemorrhous guaxe AA todos av oni Mf 

Fringilidae             

      Euphonia chlorotica fim-fim FLO 1;2 av fru Fr 

 Legenda: Ambiente de Registro: AA – Ambiente Antropizado; FLO – Floresta; BOR - Bordas de mata; LBR – Lagos, 

Banhados e Rios. Guilda Trófica: oni – Onívoro; gra – Granívoro; fru – Frugívoro; ins – Insetívoro; car – Carnívoro; nec 

– Nectarívoro; det – Detritívoro; pis – Piscívoro. Frequência de Ocorrência: Oc – Ocasional; Fr – Frequente; Mf – Muito 

frequente. Contato: a – Auditivo; v – Visualizado; av – Auditivo e Visual. 

 
A área de influência do empreendimento é representada pela 

fitofisionomia Floresta Ombrófila Mista (FOM) do Bioma Mata Atlântica, assim como 

em todo o seu entorno na região. 

As aves silvestres são reconhecidas como os melhores bioindicadores 

dos ecossistemas terrestres, principalmente os florestais, por ocuparem muitos 

nichos ecológicos e tróficos das florestas (ALMEIDA; ALMEIDA, 1998), tendo a 

sensibilidade necessária para sentir as alterações no ambiente. A análise das 

respostas das comunidades de aves à fragmentação de florestas proporciona uma 

forma de avaliar as condições do ambiente e sua capacidade em manter a 
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biodiversidade. São vários os fatores ambientais que influenciam o número e a 

composição de espécies de aves de um local, bem como são muitas as 

modificações sobre o ambiente provocadas pela fragmentação (ANJOS; GIMENES, 

2003). 

7.2.2.3 Considerações finais 

O estudo da avifauna nas áreas do entorno do empreendimento, indicou a 

ocorrência de 57 espécies distribuídas em 26 ordens e 30 famílias, sendo que 

nenhuma das espécies consta em listas de espécies ameaçadas de extinção. Além 

disso, todas as espécies são nativas do território brasileiro, com exceção da garça-

vaqueira (Bubulcus ibis), que é uma espécie vinda da África, mas que habita todo o 

continente americano. Está espécie é classificada como Cosmopolita, ou seja, 

encontram-se distribuídas em pelo menos 2/3 do planeta, ocupando todos os 

continentes, com exceção da Antártida. 

Na área diretamente afetada pelo futuro empreendimento, o ambiente 

encontra-se alterado, principalmente nos locais destinados à casa de força e o 

barramento. Mesmo assim, a microrregião ainda oferece boas condições para a 

comunidade de aves, pois apresenta importantes fragmentos nas proximidades do 

local destinado à implantação do empreendimento, e desta forma, oferecendo 

subsídio para a sobrevivência das espécies. 

Mesmo acarretando alguns impactos relevantes sobre o meio biótico, 

todos são mitigáveis se monitorados constantemente. É importante considerar que o 

projeto não prevê área alagada (somente calha do rio), apenas o desvio do rio 

Chopim para a casa de força (pé de barragem), com supressão da vegetação 

bastante reduzida. 

Por menor que seja o impacto, é necessário implantar medidas de 

controle, com a execução de programas de controle e monitoramento ambiental, que 

minimizam ou reparam as ações degradantes decorrentes da implantação do 

empreendimento. 
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7.2.2.4 Registro fotográfico 

  
Figura 7.28: Registro da Jacana jacana. Figura 7.29: Registro de Pionus maximiliani. 

 

  
Figura 7.30: Registro de Bubulcus ibis. Figura 7.31: Registro da Crotophaga ani. 

 

  
Figura 7.32: Registro de Aramides saracura. Figura 7.33: Registro de Pyrocephalus 

rubinus. 
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Figura 7.34: Registro da Zenaida auriculata. Figura 7.35: Registro de Mimus saturninus. 

 

  
Figura 7.36: Registro de Columbina 
talpacoti. 

Figura 7.37: Registro de Vanellus chilensis. 
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7.  

7.2.3 Herpetofauna 

A herpetofauna é considerada um grupo bioindicador devido à sua alta 

sensibilidade diante de perturbações ambientais e também por ter características de 

restrição quanto ao hábitat usado (ALFORD; RICHARDS, 1999 apud MAESTRI et 

al., 2011), dessa forma, para diagnóstico ambiental, no presente estudo foi realizado 

o inventário das espécies de anfíbios e répteis presentes na área do 

empreendimento. 

7.2.3.1 Répteis 

Os répteis foram os primeiros animais a conquistar a vida fora da água e 

colonizaram o planeta no período Jurássico há mais de 300 milhões de anos. São 

animais pecilotérmicos/ectodérmicos, ou seja, capazes de gerar seu próprio calor 

corpóreo, dependendo da temperatura ambiente, por isso é comum observá-los 

expostos ao sol (FREITAS, 2006). 

O que tradicionalmente chama-se de réptil consiste em um grupo 

parafilético que inclui serpentes, lagartos e anfisbenias (Squamata), jacarés e 

crocodilos (Crocodylia) e quelônios (Testudines), os quais consistem uma estrutura 

taxonômica artificial. No entanto, similaridades estruturais e ecológicas entre os seus 

componentes, como a pele recoberta por escama e a ectotermia, fazem com que 

estes grupos de animais sejam abordados em conjunto, como no caso dos estudos 

de monitoramento e levantamento da fauna (CHEREM; KAMMERS, 2008). 

Os répteis estão presentes em praticamente todos os ambientes da Terra, 

com exceção das calotas polares, onde o clima extremamente frio impossibilita a 

ocorrência de animais ectodérmicos (CARDOSO, 2008). 

Existem no mundo cerca de 10.178 espécies de répteis (UETZ; HOSEK, 

2015). No Brasil há o registro de 760 espécies de répteis: 36 quelônios, 6 jacarés, 

260 lagartos, 72 anfisbenas e 386 serpentes. Considerando táxons em nível de 

subespécie (muitos dos quais se insinuam como espécies plenas), o total de formas 

de répteis registradas para o Brasil salta para 808 (BÉRNILS; COSTA, 2015). 
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No estado do paraná, são consideradas 154 espécies de répteis 

(BÈRNILS; MOURA-LEITE, 2010). 

A Tabela 7.12 logo abaixo apresenta a lista de espécies componentes da 

fauna de répteis do Estado do Paraná e de possível ocorrência para a região de 

estudo. 

Tabela 7.12: Lista de répteis com provável ocorrência para a região do estudo. 

Ordem Família Nome Científico Nome Comum 

Testudinata 

  Chelidae     

    Hydromedusa tectifera  Cágado pescoço de cobra  

    Phrynops geoffroanus  Cágado de rio  

    Phrynops williamsi  Cágado-rajado  

    Platemys spixii  Cágado-preto 

  Emydidae     

    Trachemys scripta Tigre-d'água 

    Trachemys dorbigni Cágado 

Crocodylia 

  Alligatoridae     

    Caiman latirostris  Jacaré de papo amarelo  

    Caiman yacare  Jacaré 

Squamata 

  Tropiduridae     

    Stenocercus azureus  Calanguinho 

    Tropidurus torquatus  Calango 

  Polychrotidae     

    Anisolepis undulatus   Papa-vento-do-sul 

    Enyalius perditus  Camaleão  

  Gymnophthalmidae     

    Cercosaura schreibersii  Lagartixa-comum 

    Colobodactylus taunayi  Lagartinho 

    Pantodactylus quadrilineatus  lagarto  

    Pantodactylus schreibersii  Lagartinho 

    Placosoma cordylinum  Lagartinho 

  Gekkonidae     

    Hemidactylus mabouia  Lagartixa de parede  

  Scincidae     

    Mabuya dorsivittata  lagartixa-dourada, papa-vento 

    Mabuya frenata  Lagartixa dourada  

  Anguidae     

    Diploglossus fasciatus  Lagarto-coral 

    Ophiodes fragilis  Cobra de vidro  

    Ophiodes sp.  Cobra-de-vidro 

    Ophiodes striatus  Cobra-de-vidro 

  Leiosauridae     

    Anisolepis grilli  Camaleãozinho 

    Enyalius iheringii  Lagarto-verde, Papa-vento 

    Urostrophus valtieri  Lagarto-da-pedra 

  Teiidae     

    Salvator merianae  Lagarto ou teiú  

    Ameiva  Lagarto verde  

    Cnemidophorus vacariensis  Lagartinho-de-Vacaria 

    Teius oculatus Teiú 

    Tupinambis tequixim Teju 

Amphisbaenia 

  Amphisbaenidae     

    Amphisbaena darwinii  Cobra-de-duas-cabeças 

    Amphisbaena dubia  Cobra-de-duas-cabeças 

    Amphisbaena mertensii  Cobra-de-duas-cabeças 
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Ordem Família Nome Científico Nome Comum 

    Amphisbaena prunicolor Cobra-de-duas-cabeças 

    Cercolophia robertii Cobra-de-duas-cabeças 

    Leposternon microcephalum  Cobra-cega 

  Anomalepididae     

    Liotyphlops beui  Cobra cega  

  Typhlopidae     

    Typhlops brongersmianus  Cobra cega  

  Boidae     

    Boa constrictor  Jibóia 

    Epicrates cenchria  Salamanta  

    Eunectes murinus  Sucuri  

  Iguanidae     

    Ophryoessoides caducus Desconhecida 

  Colubridae     

    Apostolepis assimilis Cobra da terra  

    Apostolepis dimidiata  Cobra da terra  

    Atractus reticulatus  Cobra-tijolo 

    Boiruna maculata Muçurana - Preta 

    Chironius bicarinatus  Cobra cipó  

    Chironius exoletus  Cobra cipó  

    Chironius flavolineatus Cobra cipó  

    Chironius laevicollis  Cobra cipó  

    Chironius quadricarinatus Cobra cipó  

    Clelia hussami  Muçurana  

    Clelia plumbea  Muçurana  

    Clelia quimi Muçurana  

    Clelia rustica Muçurana  

    Dipsas indica  Dormideira  

    Ditaxodon taeniatus  Desconhecida 

    Echinanthera affinis  Cobra-corredeira 

    Echinanthera bilineata Corredeira-de-mato-pequena 

    Echinanthera cephalostriata  cobrinha-cipó floresta 

    Echinanthera cyanopleura  Corredeira - do - Mato 

    Echinanthera melanostigma  Corredeira 

    Erythrolamprus aesculapii  Coral falsa  

    Gomesophis brasiliensis  cobra-do-lodo 

    Helicops cf. modestus  Cobra d’água  

    Helicops infrataeniatus  Cobra d’água  

    Hydrodynastes gigas  Boipevaçu 

    Leptophis ahaetulla Cobra-cipó 

    Liophis almadensis Cobra-de-capim 

    Liophis frenatus  Coral falsa  

    Liophis jaegeri  Jararaca-listrada 

    Liophis miliaris  Cobra d’água  

    Liophis poecilogyrus  Cobra lisa  

    Liophis reginae  Cobra lisa  

    Lygophis flavifrenatus Cobra-de-listras 

    Lygophis meridionalis Cobra-de-listras 

    Mastigodryas bifossatus  Cobra-nova 

    Oxyrhopus clathratus  Jararacuçu-do-brejo 

    Oxyrhopus guibei  Coral falsa  

    Oxyrhopus petola  Cobra chumbo  

    Oxyrhopus rhombifer  Falsa-coral 

    Phalotris reticulatus  Cabecinha-preta 

    Phalotris tricolor  Coral falsa  

    Philodryas aestivus  Cabeça-preta 

    Philodryas arnaldoi  Parelheira-do-mato 

    Philodryas nattereri  Cobra cipó  

    Philodryas olfersii  Cobra verde 

    Philodryas patagoniensis  Papa-pinto 

    Pseudablabes agassizi Parelheira 

    Pseudoboa haasi  Muçuarana 
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Ordem Família Nome Científico Nome Comum 

    Ptycophis flavovirgatus  Cobra-d'água 

    Rhachidelus brazili  Muçurana 

    Sibynomorphus mikanii  Dormideira  

    Sibynomorphus neuwiedi Dormideira  

    Sibynomorphus ventrimaculatus  Dormideira 

    Simophis rhinostoma falsa-coral  

    Sordellina punctata  Cobra-d'água 

    Spilotes pullatus  Caninana  

    Taeniophallus affinis  Cobrinha-cipó 

    Tantilla cf. melanocephala Cabecinha-preta 

    Thamnodynastes cf. nattereri  Dormideira 

    Thamnodynastes hypoconia  Cobra espada  

    Thamnodynastes strigatus  Cobra espada  

    Tomodon dorsatus  Cobra espada  

    Waglerophis merremii  Boipeva  

    Xenodon guentheri  Boipevinha 

    Xenodon neuwiedii  Boipeva-rajada, falsa-jararaca 

  Elapidae     

    Micrurus altirostris  Coral verdadeira  

    Micrurus corallinus  Coral verdadeira  

    Micrurus frontalis Coral verdadeira  

    Micrurus lemniscatus  Coral verdadeira  

  Viperidae     

    Bothrops alternatus urutu 

    Bothrops cotiara  Cotiara 

    Bothrops itapetiningae Quatiarinha 

    Bothrops jararaca  Jararaca  

    Bothrops jararacussu Jararacuçu 

    Bothrops moojeni  Caiçaca  

    Bothrops neuwiedi  Jararaca pintada  

    Crotalus durissus terrificus Cascavel 

Fonte: Koproski (2005); Bérnils e Moura-Leite (2010); Gobbi (2004); Bernarde e Machado 

(2002); Scárdua (2004). 
 

No estado paranaense, bem como nos demais estados brasileiros, a 

vegetação encontra-se bastante fragmentada, que dificultam a manutenção de 

grandes populações, especialmente de répteis. As questões mais críticas sobre a 

fauna de répteis podem ser explanadas da seguinte forma: espécies dependentes 

de mata preservada, populações em declínio, espécies exigentes e interferências 

por parte do homem no habitat natural para uso agrícola, criação de gado e 

construções civis.  

A Tabela 6.35 apresenta a lista das espécies da fauna de répteis 

ameaçados de extinção para o Estado do Paraná, de acordo o Livro Vermelho da 

Fauna Ameaçada do Paraná. 

Tabela 7.13: Lista de répteis ameaçados de extinção no estado do Paraná. 

Ordem Família Nome comum Nome científico Categoria 

Squamata 

 
Viperidae 

   

 
  Cotiara Bothrops cotiara DD 

 
Teiidae 
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  Desconhecidos Cnemidophorus vacariensis VU 

 
Colubridae 

   

  
Desconhecidos Ditaxodon taeniatus VU 

  
Desconhecidos Liophis amarali DD 

  
Falsa-coral-nariguda Lystrophis histricus DD 

 
  Parelheira-do-mato Philodryas arnaldoi DD 

 
Tropiduridae 

       Iguaninha-azul Stenocercus azureus DD 

Testudines 

 
Cheloniidae 

   

  
Tartaruga cabeçuda Caretta caretta DD 

  
Tartaruga-verde Chelonia mydas DD 

  
Tartaruga-de-pente Eretmochelys imbricata DD 

 
  Tartaruga-oliva Lepidochelys olivacea DD 

 
Dermochelyidae 

   

  
Tartaruga-de-couro Dermochelys coriacea DD 

    Cágado-rajado Phrynops williamsi VU 

Legenda: DD - Dados Insuficientes VU- Vulnerável 
Fonte: Mikich, Bèrnils e Pizzi, 2004 

7.2.3.2 Anfíbios 

A Classe Amphibia é representada por três ordens, a ordem 

Gymnophiona (cecílias), ordem Caudata (salamandras) e a ordem Anura (sapos e 

pererecas). O nome anfíbio indica apropriadamente que a maioria das espécies vive 

parcialmente na água, parcialmente na terra, constituindo-se no primeiro grupo de 

cordados a viver fora da água. Entre as adaptações que permitiram a vida terrestre 

incluem pulmões, pernas e órgãos dos sentidos que podem funcionar tanto na água 

como no solo. 

Possuem pele bastante fina que evita o ressecamento provocado pela 

exposição ao sol. A ausência de escamas, placas córneas, unhas e garras os 

tornam frágeis em relação à perda de água e também a sua defesa de predadores, 

que para tanto, algumas espécies desenvolveram glândulas que expelem veneno 

quando comprimidas. 

Os anfíbios assim como os répteis são animais ectotérmicos, ou seja, a 

temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Por isso, em 

épocas frias ou muito secas, muitas espécies enterram-se sob o solo ai 

permanecendo até a época mais quente e chuvosa. (TEIXEIRA, 2002). 

A maioria dos anfíbios apresenta hábitos alimentares insetívoros, sendo, 

portanto, vertebrados controladores de pragas. Muitas espécies, sensíveis às 

alterações ambientais (desmatamento, aumento de temperatura ou poluição) são 
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consideradas excelentes bioindicadores. A diminuição de certas populações tem 

sido atribuída a alterações globais de clima e para certos biomas do Brasil, como a 

Mata Atlântica, os declínios populacionais ou mesmo extinção de anfíbios têm sido 

atribuídos ao desmatamento (TEIXEIRA, 2002). 

Atualmente são descritos 7.383 espécies de anfíbios no mundo (FROST, 

2015). No Brasil há o registro de 1.026 espécies de anfíbios, divididas em três 

ordens: Anura (sapos, pererecas e rãs) contendo 988 espécies, Caudata 

(salamandras) sendo representada por 01 espécie e Gymnophiona (cobras-cegas), 

representada por 33 espécies (SEGALLA et al., 2015). Para o estado do Paraná 

descreve-se cerca de 120 espécies. 

No Estado do Paraná existem poucos trabalhos relacionados com 

anfíbios. Estes trabalhos e/ou estudos são fundamentais para a compreensão da 

biodiversidade brasileira e da biogeografia do grupo e, consequentemente, para o 

delineamento de estratégias adequadas para a sua conservação (HADDAD; 

POMBAL Jr., 1998). Nesse contexto assumem especial importância os 

levantamentos de dados sobre a fauna de anfíbios existente nos remanescentes de 

Mata Atlântica. A Tabela 7.14 lista algumas das espécies de anfíbios que são 

descritas para o Estado do Paraná. 

Tabela 7.14: Lista de espécies de anfíbios com provável ocorrência para a região do estudo. 

Ordem Família Nome Científico Nome Comum 

Anura 

  Bufonidae      

    Bufo paracnemis Sapo-cururu 

    Bufo abei   

    Bufo crucifer  Sapo-comum 

    Bufo ictericus  Sapo-comum 

    Bufo schneideri  Sapo-cururu-grande 

    Dendrophryniscus berthalutzae Sapinho 

    Dendrophryniscus leucomystax Sapinho-arborícola 

    Rhinella abei Sapo 

    Rhinella hoogmoedi Sapo 

    Rhinella ictericus Sapo Cururu de amarelo 

  Brachycephalidae      

    Brachycephalus pernix  Sapinho-dourado 

    Ischnocnema guentheri Rã-do-folhiço 

  Centrolenidae      

    Hyalinobatrachium uranoscopum  Perereca-de-vidro 

  Hylidae      
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Ordem Família Nome Científico Nome Comum 

    Aplastodiscus perviridis  Perereca-verde 

    Aplastodiscus albosignatus Perereca-flautinha 

    Aplastodiscus ehrhardti Perereca 

    Bokermannohyla circumdata Perereca-com-anéis-nas-coxas 

    Bokermannohyla hylax Perereca 

    Dendropsophus nanus Perereca 

    Dendropsophus nahdereri Perereca 

    Dendropsophus minutus Perereca 

    Dendropsophus microps Perereca 

    Dendropsophus sanborni Perereca 

    Dendropsophus seniculus Perereca 

    Osteocephalus langsdorffii  Perereca-liquene 

    Dendropsophus elegans Perereca 

    Dendropsophus werneri Perereca 

    Hypsiboas raniceps Perereca de bananeira 

    Hypsiboas leptolineatus Perereca-depijama 

    Hypsiboas caingua Perereca 

    Hypsiboas albomarginatus Perereca-araponga 

    Hyla albopunctata  Perereca 

    Hyla aniceps  Perereca-pequena 

    Hyla bischoffi  Perereca 

    Hyla albofrenata Perereca-verde 

    Hyla circumdata  Perereca 

    Hyla faber  Perereca-ferreira 

    Hyla semiguttata Perereca-de-riacho 

    Hyla gr.albosignata  Perereca-verde 

    Hyla leucopygia  Perereca-verde 

    Hyla prasina  Perereca-verde 

    Hyla uruguaya  Perereca-tic-tac 

    Phasmahyla sp.  Perereca-verde 

    Phrynohyas imitatrix  Perereca-resinosa 

    Phrynohyas venulosa  Perereca 

    Phyllomedusa distincta Rã-das-folhas 

    Scinax eringiophila Perereca-marmorada 

    Phyllomedusa tetraploidea  Perereca-verde 

    Scinax berthae  Perereca 

    Scinax fuscovarius  Perereca-de-banheiro 

    Scinax gr. catharinae  Perereca-espinhuda 

    Scinax perereca  Perereca-de-banheiro 

    Scinax rizibilis  Perereca-risonha 

    Scinax littoralis Perereca-do-litoral 

    Scinax argyreornatus Perereca 

    Scinax squalirostris  Perereca-bicuda 

    Sphaenorhynchus surdus  Perereca-verde-bicuda 
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Ordem Família Nome Científico Nome Comum 

    Trachycephalus vimitatrix Perereca-leiteira 

    Trachycephalus mesophaeus Perereca - Leiteira 

    Trachycephalus venulosus Perereca 

  Leptodactylidae      

    Adenomera marmorata Rãzinha 

    Chiasmocleis leucosticta Sapo-guarda 

    Crossodactylus sp. Rã-de-riacho-em-mata 

    Cycloramphus bolitoglossus  Rãzinha 

    Elachistocleis bicolor Sapo-guarda 

    Eleutherodactylus binotatus  Rã-de chão-de-mata 

    Eleutherodactylus guentheri  Rã-das-matas 

    Eleutherodactylus sambaqui Rã-da-mata 

    Leptodactylus cf. gracilis  Rã 

    Leptodactylus bokermanni Rã 

    Leptodactylus labyrinthicus  Rã-pimenta 

    Leptodactylus mystacinus  Rã-assobio 

    Leptodactylus chaquensis Rã 

    Leptodactylus notoaktites  Rã-goteira 

    Leptodactylus ocellatus Rã-manteiga 

    Leptodactylus podicipinus Rã-assobio 

    Leptodactylus podicipinus Rã 

    Limnomedusa macroglossa  Rã-das-pedras 

    Odontophrynus americanus  Rã-boi 

    Physalaemus cuvieri  Rã-cachorro 

    Physalaemus gracilis  Rã-chorona 

    Physalaemus olfersi  Rã 

    Proceratophrys avelinoi  Rã-boi 

    Scythrophrys sawayae Rã 

  Microhylidae      

    Elachistocleis ovalis  Rã-duas-cores 

  Ranidae      

    Rana catesbeiana  Rã-touro-gigante 

  Amphignathodontidae     

    Flectonotus sp. Perereca 

  Cycloramphidae     

    Proceratophrys boiei  Sapo-de-chifre, sapo-folha 

  Leiuperidae     

    Physalaemus spiniger Rã 

  Hylodidae     

    Hylodes heyeri Rã 

Gymnphiona 

  Caeciliidae     

    Luetkenotyphlus brasiliensis Cobra-cega 

Fonte: IAP (2009); IAP (2002); Scárdua (2004); Mgarey (2007); Conte e Machado (2005); 
Machado (2004); Conte e Rossa-Feres (2006). 
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A modificação de habitat, sem dúvida é a mais documentada causa do 

constante declínio das populações de anfíbios. A perda de habitat, seguramente 

reduz a diversidade e a abundância de anfíbios nas áreas afetadas (ROSS; 

STEPHEN, 1999). Considerando a destruição que a Mata Atlântica sofreu ao longo 

da colonização do país e o seu alto número de espécies endêmicas especializadas 

ao meio ambiente da floresta, é possível supor que destas, muitas espécies já 

tenham sido extintas antes mesmo de serem descritas. A Tabela 6.39 lista as 

espécies de anfíbios ameaçadas de extinção para o Estado do Paraná. 

 

Tabela 7.15: Lista de Anfíbios ameaçados de extinção no estado do Paraná. 

Ordem Família Nome Comum Nome Científico Categoria 

Anura  

  Brachycephalidae        

    Sapinho-dourado Brachycephalus pernix  CR  

  Leptodactylidae        

    Intanha, sapo-boi  Ceratophrys aurita  DD  

    Desconhecidos  Chiasmocleis leucosticta  DD  

    Desconhecidos  Cycloramphus bolitoglossus  DD  

    Desconhecidos  Cycloramphus duseni  DD  

    Desconhecidos  Cycloramphus eleutherodactylus  DD  

    Desconhecidos  Cycloramphus lutzorum  DD  

    Desconhecidos  Cycloramphus mirandaribeiroi DD  

    Desconhecidos  Cycloramphus rhyakonastes DD  

    Desconhecidos  Eleutherodactylus paranaensis  EN  

    Desconhecidos  Eleutherodactylus sambaqui  DD  

    Perereca-de-Vidro  Hyalinobatrachium uranoscopum  DD  

    Desconhecidos  Limnomedusa macroglossa  CR  

    Desconhecidos  Scythrophrys sawayae  DD  

    Sapo-de-chifres  Proceratophrys appendiculata  DD  

    Desconhecidos  Physalaemus maculiventris  DD  

  Bufonidae        

    Desconhecidos  Dendrophryniscus  stawiarskyi  DD  

  Hylidae        

    Desconhecidos  Flectonotus ohausi DD  

    Perereca-marsupial  Gastrotheca microdiscus  DD  

    Perereca-zebra  Hyla anceps  CR  

    Desconhecidos  Hyla langei  DD  

    Perereca-verde-com-ventre-laranja  Phasmahyla guttata  DD  

    Desconhecidos  Phrynomedusa appendiculata  DD  

Gymnophiona  

  Typhlonectidae        

    Cecília  Chthonerpeton indistinctum  DD  
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  Caeciliidae        

    Cobra cega  Luetkenotyphlus brasiliensis  DD  

Legenda: DD - Dados Insuficientes; EN - Em Perigo; CR - Criticamente Ameaçada. 
Fonte: Mikich, Bèrnils e Pizzi, 2004. 

7.2.3.3 Metodologia para a amostragem da herpetofauna 

O estudo desenvolveu-se entre os dias 04 a 08 de Maio de 2015. O 

levantamento ocorreu no período diurno, nos horários mais quentes do dia, para 

répteis e anfíbios (4 horas/campo) e no período noturno, para anfíbios (2 

horas/campo), totalizando 18 horas/campo/homem. A área de estudo compreende a 

região diretamente afetada pelo futuro empreendimento, além de registros 

esporádicos na área de influência indireta, que compreende a cidade de Cruzeiro do 

Iguaçu (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

Para o levantamento de anfíbios e répteis das áreas de influência foram 

utilizadas as seguintes metodologias: (1) levantamento bibliográfico; (2) busca ativa; 

(3) entrevistas. 

 

 
Figura 7.38:  Área de estudo, com destaque dos sítios de busca ativa de anfíbios e 
transecções para busca de répteis. 
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7.2.3.4 Levantamento bibliográfico 

Realizado através de consulta de dados secundários das espécies 

existentes na região do empreendimento, além de informações de fitofisionomias 

que apresentam aspectos ecológicos semelhantes à região de estudo. 

7.2.3.5 Busca ativa 

A busca ativa foi realizada no período diurno, nos horários mais quentes 

do dia, das 10 as 14 horas e no período noturno das 19:30h às 20:30h, durante o dia 

foram realizadas transecções em diversos ambientes na busca por anfíbios e 

répteis, durante a noite foram visitados locais utilizados por anfíbios para reprodução 

e sobrevivência. Os registos das espécies ocorreram por meio de registros visuais e 

auditivos.  

 
Figura 7.39: Busca ativa diurna da 
herpetofauna. 

 
Figura 7.40: Método de busca ativa, procura 
por vestígios visuais e auditivos. 

7.2.3.6 Entrevista 

Buscando complementar e enriquecer o presente estudo, foi realizado o 

método de entrevista, no qual o pesquisador aplica uma série de perguntas para o 

entrevistado à respeito da ocorrência de espécies de vertebrados para a região de 

influência Direta do empreendimento. 

Este método é bastante eficiente para registro de espécies popularmente 

conhecidas pelos moradores da região onde se pretende implantar o 

empreendimento. Em alguns casos para esclarecer dúvidas, solicitou-se uma 
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descrição do animal e das características que o distinguem de outros animais 

semelhantes, utilizou-se guias de campo com imagens e informações ecológicas de 

anfíbios e répteis, bem como guia sonoro para a comparação de vocalizações. 

Mesmo anotando as espécies descritas, tomou-se o cuidado para não 

haver equívocos na classificação das espécies nominadas pelos entrevistados. 

7.2.3.7 Resultados e Discussão 

Através dos estudos realizados na área de influencia direta – AID da CGH 

CGH Alceu Viganó I, foram registradas através de referência bibliográfica 37 

espécies, através de busca ativa 04 espécies e através de entrevista 01 espécie, 

como mostra o gráfico a seguir. 

 

 
Gráfico 7.14: Registro das espécies na área de influência da CGH Alceu viganó 
I. 

 

Para o total de espécies de anfíbios registrados, a quantidade de 

espécies equivale a 4,17% da riqueza conhecida para o estado do Paraná e de 

répteis equivale a 0,65%. Estes números são considerados baixos, possivelmente 

em função do tempo reduzido de inventário da fauna. Além disso, fatores climáticos 

influenciam na amostragem, já que por serem animais ectotérmicos, nesta época do 

ano, o registro tanto de anfíbios como de répteis é bastante limitado. 

De acordo com Zanela e Machado (2013) as maiores abundâncias de 

anfíbios são encontrados quando as temperaturas mínimas são maiores, no entanto 
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quando as variáveis ambientais são analisados em conjunto, a temperatura parece 

atuar mais sobre a abundância de anfíbios que outros fatores abióticos. 

É provável que a riqueza do local não tenha sido conhecida em sua 

totalidade, ressalva-se desta forma a necessidade de mais amostragens alterando o 

ciclo sazonal, para estabilizar os resultados possibilitando inferir a riqueza de 

espécies do local. 

Foram utilizados dados secundários baseados em estudos próximos para 

complementar os registros primários, pois as amostragem através de busca ativa 

foram baixas. Considerando o exposto, verificou-se que os dados secundários 

apresentam espécies com alto potencial de ocorrência para a região do futuro 

empreendimento. 

A seguir, a Tabela 7.16, apresenta as espécies registradas para o 

presente estudo através de dados primários e secundários. 

 

Tabela 7.16: Lista das espécies da herpetofauna registradas na área de influência do 
empreendimento da CGH Alceu Viganó I. 

Nome do Táxon Nome Vulgar AID AII 
Toniazzo, 

2011 

Affonso e 

Delariva, 

2012 

Hylidae   
 

    
 

Dendropsophus minutus Pererequinha-do-brejo aud rev x x 

Aplastodiscus perviridis     rev x 
 

Dendropsophus minutus       rev x 
 

Dendropsophus nanus     rev x x 

Hypsiboas leptolineatus     rev x 
 

Hypsiboas pulchellus     rev x 
 

Hypsiboas albopunctatus     rev   x 

Hypsiboas curupi     rev x 
 

Hypsiboas faber Sapo-martelo aud rev x x 

Hypsiboas raniceps     rev   x 

Phyllomedusa tetraploidea     rev x x 

Scinax berthae     rev x 
 

Scinax fuscovarius Perereca-do-banheiro aud rev x x 

Scinax  granulatus     rev x 
 

Scinax squalirostris     rev x 
 

Scinax uruguayus     rev x 
 

Trachycephalus typhonius 
  

rev 
 

x 

Cycloranphidae         
 

Odontophrynus americanus     rev x 
 

Proceratophrys avelinoi     rev x 
 

P. bigibbosa     rev x 
 

Leptodactylidae         
 

Leptodactylus latrans        rev x x 

Leptodactylus fuscus Rã-assobiadora aud rev   x 
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Nome do Táxon Nome Vulgar AID AII 
Toniazzo, 

2011 

Affonso e 

Delariva, 

2012 

Leptodactylus mystacinus     rev x 
 

Leptodactylus plaumanni       rev x 
 

Leiuperidae          
 

Physalaemus cuvieri         rev   x 

Physalaemus  gracilis     rev x 
 

Bufonidae          
 

Rhinella icterica     rev x 
 

 Rhinella schneideri      rev   
 

Microhylidae  
 

      
 

Elachistocleis bicolor 
 

  rev x 
 

Elachistocleis cf. cesarii  
 

  rev   x 

Ranidae  
 

      
 

Lithobates catesbeianus 
 

  rev x x 

REPTILIA 
 

      
 

Teidae 
 

      
 

Tupinambis merianae Teiú ent rev x 
 

Boidae 
 

      
 

Enectes murinus     rev x 
 

Viveperidae 
 

      x 

Bothrops jaracacussu 
 

  rev x 
 

Croatalus durissus 
 

  rev x 
 

Alligatoridae 
 

      
 

Cayman latiorostris 
 

  rev x   

Chelidae 
 

        

Phrynops willianssi     rev x   

Fonte: Toniazzo (2011); Affonso e Delariva (2012). 

7.2.3.8 Relatório fotográfico 

  
Figura 7.41: Busca ativa na AID. Figura 7.42: Busca ativa na AID. 
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Figura 7.43 Local de busca localizado na 
propriedade. 

Figura 7.44: Entrevista com os moradores da 
Área de Influência Direta. 
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7.  
7.2  

7.2.4 Mastofauna 

Existem 4.809 espécies de mamíferos descritos no mundo e no Brasil 

existiam 524 espécies registradas até 2003, cerca de 10% do total de espécies 

descritas. Em 2006, com o crescente avanço das pesquisas em diversas áreas da 

biologia, esse número passou para 658 espécies (REIS et al., 2006). No Paraná são 

conhecidas 180 espécies de mamíferos (MIKICH; BÉRNILS, 2004 apud MORO-

RIOS et al., 2008). No presente estudo é apresentada a lista de espécies de 

mamíferos registradas na área do empreendimento.  

A mastofauna atua como um elo importante da cadeia alimentar, sendo 

que pode ser vista atuando nas mais diversas maneiras, como herbívoros, 

predadores, presas, dispersores, ou até como detritívoro, sendo assim, se houverem 

alterações florísticas ou faunísticas, ocorrerão alterações na riqueza de espécies de 

mamíferos (ANDRIETTI, 2011).  

Estudos sobre mamiferos vem crescendo cada vez mais, pois a presença 

deste animais, demostra grande importância na preservação dos sistemas biológicos 

em florestas tropicais. Este grupo de animais desempenha um papel importante na 

manutenção da população tanto da flora na na dispersão de sementes ou da fauna 

através do controtrole presa predador. O grande crescimento da destruição dos 

fragmentos ambientes naturais tem causado cada vez mais ameaças de extinção de 

muitas das espécies e muitas delas ainda não tem sua biologia conhecida  

(TERBORGH, 1988; SINCLAIR, 2003; Reis et al., 2009; PAGLIA et al., 2012). 

O estudo mastofaunístico no estado do Paraná é recente. Os trabalhos 

elaborados por Miretzki (2009) e os demais autores pesquisados, resultaram numa 

lista de mamíferos paranaenses, a qual serve como uma lista preliminar de possíveis 

espécies de ocorrência para as Áreas de Influência Direta e Indireta da futura CGH 

Alceu Viganó I. 

 

Tabela 7.17: Lista de mamíferos com potencial ocorrência para a região do empreendimento. 

Ordem Família Ordem Espécie 

CHIROPTERA 
 

  

 
Vespertilionidae 

  

  
Eptesicus brasiliensis Morcego 

  
Eptesicus diminutus Morcego 

  
Eptesicus furinails Morcego 
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Ordem Família Ordem Espécie 

  
Histiotus montanus Morcego 

  
Histiotus veiatus Morcego 

  
Lasiurus borealis Morcego 

  
Lasiurus cinereus Morcego 

  
Lasiurus ega Morcego 

  
Myotis levis Morcego 

  
Myotis nigricans Morcego 

  
Myotis riparius Morcego 

  
Myotis ruber Morcego 

 
Nictilionidae 

  

  
Noctilio albiventris Morcego 

  
Noctillo leporinus Morcego 

  
Chrotopterus auritus Morcego 

  
Macrophyllum macrophyllum Morcego 

  
Micronycteris megalotis Morcego 

  
Mimon bennettii Morcego 

  
Phyllostom ushastatus Morcego 

  
Tona tiabidens Morcego 

  
Anoura caudifera Morcego 

  
Anoura geoffroyi Morcego 

  
Glossophaga soricina Morcego 

  
Carollia perspicillata Morcego 

  
Artibeus fimbriatus Morcego 

  
Artibeus jamaicensis Morcego 

  
Artibeus lituratus Morcego 

  
Artibeus obscurus Morcego 

  
Chiroderma doriae Morcego 

  
Chiroderma villosum Morcego 

  
Piatyrrhin usuneatus Morcego 

  
Pygoderma bliabiatum Morcego 

  
Sturnira iiiium Morcego 

  
Sturnira tiidae Morcego 

  
Uroderma biiobatum Morcego 

  
Vampyressa pusiiia Morcego 

  
Desmodus rotundus Morcego 

  
Diaemus youngi Morcego 

  
Diphyiia ecaudata Morcego 

 
Emballonuridae 

  

  
Peropteryx macrotis 

 

 
Vespertilionidae 

  

  
Myotis rubra Morcego 

  
Rhogeessa tumida Morcego 

 
Molossidae 

  

  
Eumops auripendulus Morcego 

  
Eumops bonariensis Morcego 

  
Eumops glaucinus Morcego 

  
Eumops hansae Morcego 

  
Molossops abrasus Morcego 

  
Molossops pianirostris Morcego 

  
Molossops temminckii Morcego 

  
Molossus ater Morcego 

  
Molossus molossus Morcego 

  
Nyctin omops laticaudatus Morcego 

  
Nyctin omopsmacrotis Morcego 

  
Promops nasutus Morcego 

  
Tadarida brasiliensis Morcego 

DIDELPHIMORPHIA 

 
  

 
Didelphidae 

  



 

Empreendedor:  

Idiomar Zanella 

Estudo Ambiental Simplificado 

CGH Alceu Viganó I – Rio Chopim 

Cruzeiro do Iguaçu – PR 

224 

 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.  
Rua Odílio Alves, 136, sala 01, Bairro Primo Tacca, Xanxerê (SC) - CEP 89820-000 
Fone: (49) 3433-1770 | e-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
www.construnivelconstrutora.com.br 

Ordem Família Ordem Espécie 

  
Chironectes minimus Cuíca-dágua 

  
Lutreolina crassicaudata Cuíca-d’água 

  
Dideiphis aurita Gamba-de-orelha-preta 

  
Dideiphis albiventris Gambá-de-orelha-branca 

  
Gracilinanus microtarsus Cuica 

CINGULATA 

 
  

 
Dasypodidae 

  

  
Euphractus sexcinctus Tatu-testa, tatu-peba 

  
Dasypus septemcmctus Tatu-mulita 

  
Dasypus novencictus Tatu-galinha 

  
Euphractus sexinctus Tatu 

  
Cabassous tatouay Tatu-de-rabo-mole 

 
Myrmecophagidae 

  

  
Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim 

  
Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira 

PRIMATES 

 
  

 
Atelidae 

  

  
Alouatta clamitans Bugio 

  
Alouatta caraya Bugio-preto 

  
Alouatta guariba Bugio-ruivo 

  
Brachyteles arachnoides Muriqui, monocarvoeiro 

 
Cebidae 

  

  
Leontopithecus caissara Mico-leão-da-carapreta 

  
Calllthrix jacchus Sagui-de-tufo-branco 

  
CaIIithrix penicillata Sagui-de-tufo-preto 

  
Cebus nigritus Macaco-prego 

CARNIVORA 

 
  

 
Procyonidae 

  

  
Procyon cancrivorus Mão-pelada 

  
Nasua nasua Quati 

 
Canidae 

  

  
Cerdocyon thous Graxaim-do-mato 

  
Lycalopex gymnocercus Graxaim-do-campo 

  
Chrysocyon brachyurus Lobo-guará 

 
Felidae 

  

  
Leopardus tigrinus Gato-do-mato 

  
Leopardus wiedii Gato-maracajá 

  
Leopardus pardalis Jaguatirica 

  
Puma yagouaroundi Gato-mourisco 

  
Puma concolor Onça-parda, Suçuarana 

  
Panthera onca Onça-pintada 

  
Herpailurus yaguarondi Mourisco 

 
Mustelidae 

  

  
Eira barbara Irara 

  
Galictis cuja Furão-pequeno 

  
Lontra Iongicudis Lontra 

  
Conepatus chinga Zorrilho 

  
Pteronura brasiliensis Ariranha 

ARTIODACTYLA 

 
  

 
Cervidae 

  

  
Mazama guazoubira Veado-catingueiro 

  
Mazama nana Veado-bororó 

  
Ozotocerus bezoarticus Veado-campeiro 

 
Tayssuidae 

  

  
Tayassu pecari Queixada 

  
Pecari tajacu Cateto 

RODENTIA 

 
  

 
Sciuridae 
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Ordem Família Ordem Espécie 

  
Sciurus aestuans Serelepe 

  
Guerlinguetus ¡ngrami Serelepe 

 
Cricetidae 

  

  
Akodon cursor Rato 

  
Akodon paranaensis Rato 

  
Bibimys labiosus Rato 

  
Brucepattersonius ¡heningi Rato 

  
Delomys dorsalis Rato 

  
Delomys sublineatus Rato 

  
Euryoryzomys russatus Rato 

  
Holochilus brasiliensis Rato 

  
Juliomys pictipes Rato 

  
Necromys lasiurus Rato 

  
Nectomys squamipes Rato 

  
Oligoryzomys flavescens Rato 

  
Oligoryzomys nigripes Rato 

  
Oxymycterus judex Rato 

  
Rhipidomys mostacalis Rato 

  
Sooretamys angouya Rato 

  
Thaptomys nigrita Rato 

  
Wilfredomys oenax Rato 

  
Scapteromys tumidus Rato-do-mato 

 
Muridae 

  

  
Mus musculus Rato 

  
Rattus rattus Rato 

 
Echimyidae 

  

  
Euryzygom atomysspinosus Rato 

  
Kannabateomys amblynyx Rato 

  
Phyllomys nigrispinus Rato 

  
Phyllomys medius Rato 

  
Phyllomys dasythrix Rato 

 
Caviidae 

  

  
Cavia fulgida Preá 

  
Cuniculus paca Paca 

  
Cavia aperea Preá 

 
Dasyproctidae 

  

  
Dasyprocta azarae Cutia 

 
Erethizontidae 

  

  
Sphiggurus spinosus Ouriço 

  
Sphiggurus villosus Ouriço-caixeiro 

 
Hydrochaeridae 

  

  
Hydrochoerus hydrochaeris Capivara 

 
Myocastoridae 

  

  
Myocastor coypus Ratäo-do-banhado 

LAGOMORPHA 

 
  

 
Leporidae 

  

  
Sylvilagus brasiliensis Tapeti 

  
Lepus europaeus Lebre-comum 

PERISSODACTYLA 

 
  

 
Tapiridae 

  
    Tapirus terrestris Anta 

Fonte: Miretzki, 2009. 
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De acordo com o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada do Paraná, o 

Estado apresentou para o ano de 2004, 56 espécies ameaçadas de extinção (Tabela 

6.30). 

 

Tabela 7.18: Lista de mamíferos ameaçados de extinção do Paraná. 

ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM NOME CIENTÍFICO CATEGORIA 

DIDELPHIMORPHIA 

 
Didelphidae 

   

  
Cuíca-d'água, cuíca-Listrada Chironectes minimus DD 

  
Cuíca-de-cauda-Grossa Lutreolina crassicaudata DD 

  
Cuíca Marmosops incanus DD 

  
Cuíca Metachirus nudicaudatus DD 

  
Cuíca lanosa Caluromys lanatus DD 

  
Cuíca Caluromys sphilander DD 

    Cuíca, Catita, guaiquica Gracilinanus agilis DD 

PILOSA 

 
Bradypodidae 

   

 
  Preguiça-de-três-dedos Bradypus variegatus RE 

 
Myrmecophagidae 

   
    Tamanduá bandeira Myrmecophaga tridactyla CR 

CINGULATA 

 
Dasypodidae 

   

  
Tatu-de-rabo-mole Cabassous tatouay DD 

    Tatu-mulita Dasypus septemcintus DD 

PRIMATES 

 
Atelidae Bugio, bugio-preto Alouatta caraya EN 

  
Bugio, bugio-ruivo Alouatta guariba VU 

 
  Muriqui, mono-carvoeiro Brachyteles arachnoides CR 

 
Callitrichidae 

   
    Mico-leão-da-cara-preta Leontopithecus caissara CR 

RODENTIA 

 
Agoutidae 

   

 
  Paca Agouti paca EN 

LAGOMORPHA 

 
Leporidae 

   
    Tapiti Sylvilagus brasiliensis VU 

CHIROPTERA 

 
Phyllostomidae 

   

  
Morcego Chiroderma doriae VU 

  
Morcego Chiroderma minimus DD 

  
Morcego Chiroderma villosum DD 

  
Morcego Chrotopterus auritus VU 

  
Morcego, morcego-vampiro Diaemus youngi CR 

  
Morcego, morcego-vampiro Diphylla ecaudata VU 

  
Morcego Micronycteris sylvestris DD 

  
Morcego Uroderma bilobatum DD 
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ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM NOME CIENTÍFICO CATEGORIA 

  
Morcego Tonatia bidens VU 

  
Morcego Sturnira tildae DD 

 
  Morcego Mimon bennettii VU 

 
Molossidae 

   

 
  Morcego Eumops hanae VU 

 
Vespertilionidae 

   

  
Morcego Myotis ruber DD 

    Morcego Rhogeessa tumida DD 

CARNIVORA 

 
Canidae 

   

  
Lobo guará Chrysocyon brachyurus EN 

  
Raposa-do-campo, raposinha Lycalopex vetulus DD 

  
Graxaim-do-campo Lycalopex gymnocercus DD 

 
  Cachorro-vinagre Speothos venaticus CR 

 
Mustelidae 

   

  
Cangamba, jaritataca, zorrilho Conepatus chinga DD 

  
Lontra Lontra longicaudis VU 

 
  Ariranha Pteronura brasiliensis CR 

 
Felidae 

   

  
Gato-mourisco Herpailurus yaguarondi DD 

  
Jaguatirica Leopardus pardalis VU 

  
Gato-do-mato pequeno Leopardus tigrinus VU 

  
Gato-maracajá Leopardus wiedii VU 

  
Gato-do-mato-grande Oncifelis geoffroyi DD 

  
Onça pintada Panthera onca CR 

  
Puma, suçuarana, Leãozinho- 

Puma concolor VU 

 
  baio 

PERISSODACTYLA 

 
Tapiridae 

   
    Anta Tapirus terrestris EN 

ARTIODACTYLA 

 
Cervidae Veado mateiro Mazama americana DD 

  
Veado-vermelho, Veado-Bororó- 

Mazama bororo DD 

  
de-São-Paulo 

  
Veado catingueiro Mazama gouazoubira DD 

  
Veado cambuta, Veado-Bororó Mazama nana VU 

  
Cervo, cervo-do-pantanal Blastocerus dichotomus CR 

 
  Veado campeiro Ozotoceros bezoarticus CR 

 
Tayassuidae 

   

  
Cateto Pecari tajacu VU 

    Queixada Tayassu pecari CR 

CETACEA 

 
Balenidae 

   

 
  Eubalaena australis Baleia-franca DD 

 
Delphinidae 

   

 
  Boto, Boto-cinza Sotalia guianensis VU 

 
Pontoporiidae 
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ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM NOME CIENTÍFICO CATEGORIA 

    Toninha Pontoporia blainvillei EN 

LEGENDA: NT - Quase Ameaçadas VU - Vulnerável DD - Dados Insuficientes EN - Em Perigo CR - Criticamente 
Ameaçada RE - Regionalmente Extinta NT - Quase Ameaçadas 

Fonte: Mikich, Bèrnils e Pizzi, 2004 

 

7.2.4.1 Metodologia para a amostragem da mastofauna 

O levantamento da mastofauna na AID e AII da CGH Alceu Viganó I, 

ocorreu entre os 05 a 08 de Maio de 2015, no período diurno (8 horas/campo) e no 

período noturno (2 horas/campo), totalizando 30 horas/campo/homem. 

Neste período, para realizar os registros de mamíferos foram utilizados os 

seguintes métodos: entrevista; busca ativa e armadilha fotográfica. 

7.2.4.1.1 Entrevista 

Buscando complementar e enriquecer o presente estudo, foi realizado o 

método de entrevista, no qual o pesquisador aplica uma série de perguntas para o 

entrevistado à respeito da ocorrência de espécies de vertebrados para a região de 

influência Direta do empreendimento. 

Este método é bastante eficiente para registro de espécies popularmente 

conhecidas pelos moradores da região onde se pretende implantar o 

empreendimento. Em alguns casos para esclarecer dúvidas, solicitou-se uma 

descrição do animal e das características que o distinguem de outros animais 

semelhantes, utilizou-se guias de campo com imagens e informações ecológicas de 

mamíferos. 

Mesmo anotando as espécies descritas, tomou-se o cuidado para não 

haver equívocos na classificação das espécies nominadas pelos entrevistados. 

7.2.4.1.2 Busca ativa 

A buscas desses animais baseou-se na visualização direta e indireta de 

vestígios de rastros, fezes, pelos e vocalizações dos animais. Os registros foram 
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obtidos através de transecções dentro das áreas amostrais de tamanhos 

equivalentes a pé ou com veículo automotor, em diferentes horários do dia e da 

noite conformes imagens a seguir. 

Para melhor visualização das locações das áreas amotrais, segue em o 

mapa (Figura 7.48). 

 

   
Figura 7.46: Registro de vestígios de espécie 
pelos métodos de transecção. 

Figura 7.47: Métodos de transecção noturna 
com veículo automotor. 

 

 

 
Figura 7.48: Distribuição dos transectos a pé e com veículo automotor amostrais AII. 
Fonte: Adaptado Google Earth 2014. 
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7.2.4.1.3 Armadilhas Fotográficas 

Foi utilizada uma câmera modelo Tigrinus Digital. A câmera foi instalada 

em pontos estratégicos, tais como trilhas dentro das APP`s, a uma altura de 

aproximadamente 50 cm do solo, a mesma ficou instalada por um período de 03 

dias e 02 noites. Para iscas foram utilizadas: banana, laranja, sardinha e essência 

de baunilha. 

 

   
Figura 7.49: Instalação de Armadilha 
Fotográfica. 

Figura 7.50: Iscas utilizadas para atrair os 
animais até a Armadilha Fotográfica. 

7.2.4.2 Resultados e Discussão 

Foram registradas 09 espécies de mamíferos na área amostral, 

distribuídas nas seguintes ordens: 01 Cingulada, 04 Carnívora, 02 Rodentia, 01 

Didelphimorphia e 01 Artiodactyla. Esse número equivale a 5% da riqueza de 

espécies conhecida para o estado do Paraná, este valor pode ser considerado 

médio mesmo com alguns pontos da APP´s reduzidas, mas por outro lado o número 

de espécies registradas é satisfatório, considerando o curto espaço de tempo da 

realização do estudo e a utilização de métodos não invasivos, sendo que de todas 

as espécies registradas no estudo, nenhuma se encontra em extinção. 
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Gráfico 7.15: Distribuição das espécies por ordens. 

 

Considerando hábitos, as espécies que mais se demonstrou no 

levantamento, foi a de hábitos terrestres (ter) com 04 espécies, semi-aquáticos (saq) 

e semiarborícola (sar) 2 especies cada e semifossorial (sf) com 1 espécie, as guildas 

tróficas registradas pertenceram em sua maioria para espécies onívoras (oni) com 

06 espécies,  02 espécies herbívoros e 01 espécie insetívoros (ins). 

 

 
Figura 44: Hábitos de cada espécie.                                   

 
                                                                         

Os mamíferos apresentam comportamentos sociais variados, alguns 

preferem viver sozinhos enquanto outros vivem em grupos familiares. No presente 

levantamento, a maioria das espécies possuem hábitos solitários (sol), com 04 

espécies), além de 03 espécie para espécies que vivem em grupos (gr), assim como 
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Figura 45: Guildas de cada espécie. 
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espécies que vivem em pares (par), com 2 espécie (Gráfico 7.17). Classificou-se 

para o presente estudo, as espécies quanto à atividade, sendo que a maioria das 

espécies apresenta atividade crepuscular/noturna (cn) e diurnas (diu), com 03 

espécies como mostra a Gráfico 7.16, além de 02 espécies com hábitos 

diurno/noturnos (dn) e 01 espécie de hábitos noturno (dn). 

 

 
Gráfico 7.16: Atividade das espécies 
anotadas. 

 
Gráfico 7.17: Modos de vida das espécies 
registradas. 

 
Na tabela a seguir são apresentadas as espécies de mamíferos 

registradas no presente estudo. 

 

Tabela 7.19: Lista das espécies de mamíferos registradas para a região do empreendimento. 

Táxon Nome Popular 

Autores 
(dados secundários) 
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1* 2* 3* 4* 5* 

DIDELPHIMORPHIA 
      

 

  

    

  

Didelphidae 
      

              

Caluromys lanatus Cuíca-lanosa x 
    

              

Chironectes minimus Cuíca-d’água x 
 

x 
  

 

  

    

  

Didelphis albiventris Gambá-orelha-branca x x 
 

x 
 

ent aa sar sol cn oni LC 

Didelphis aurita Gambá-orelha-preta x 
    

              

Lutreolina crassicaudata Cuíca x 
    

 

  

    

  

Monodelphis americana Catita x 
    

              

Monodelphis sorex Catita x 
    

              

Philander frenata Cuíca-de-quatro-olhos x 
    

 

  

    

  

PILOSA 
      

            

  

Myrmecophagidae 
      

            

  

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira x 
    

            

  

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim x x 
 

x 
 

            

  

CINGULATA 
      

            

  

Dasypodidae 
      

            

  

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha x x 
 

x 
 

ves mc sf sol cn ins LC 

Dasypus septemcinctus Tatu-mulita x 
  

x 
 

            

  

Euphractus sexcinctus Tatu-peludo x x 
 

x 
  

            

CHIROPTERA 
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Táxon Nome Popular 

Autores 
(dados secundários) 
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e
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A
m
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1* 2* 3* 4* 5* 

Phyllostomidae 
      

            

  

Anoura caudifer Morcego x 
    

            

  

Artibeus lituratus Morcego x 
    

              

Artibeus jamaicensis Morcego x 
    

              

Carollia perspicillata Morcego x 
    

              

Chrotopterus auritus Morcego x x 
   

              

Desmodus rotundus Morcego-hematófago x x 
   

              

Glossophaga soricina Morcego x 
    

              

Pygoderma bilabiatum Morcego x 
    

              

Sturnira lilium Morcego x x 
   

              

Vespertilionidae 
      

              

Eptesicus brasiliensis Morcego x 
    

              

Eptesicus furinalis Morcego x x 
   

              

Histiotus montanus Morcego x x 
   

              

Histiotus velatus Morcego x 
    

              

Lasiurus borealis Morcego x 
    

              

Myotis levis Morcego x x 
   

              

Myotis nigricans Morcego x x x 
  

              

Myotis ruber Morcego x x 
   

              

Molossidae 
      

              

Molossus ater Morcego x 
    

              

Molossus molossus Morcego x 
    

              

Tadarida brasiliensis Morcego x x 
   

              

PRIMATES 
      

              

Atelidae 
      

              

Aloutta caraya Guariba x x 
   

              

Alouatta clamitans Bugio-ruivo x x 
   

              

Cebidae 
      

              

Cebus nigritus Macaco-prego x 
  

x x               

CARNIVORA 
      

              

Canidae 
      

              

Cerdocyon thous Graxaim x x x x x ent bor ter par cn oni LC 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará x x 
   

              

Lycalopex gymnocercus Cachorro-do-campo x x 
   

 

  

     Procyonidae 
      

              
Nasua nasua Quati x x 

 
x x ent flo sar gr diu oni LC 

Procyon cancrivorus Mão-pelada x x 
 

x x ves mc ter sol not oni LC 

Mustelidae 
      

              

Eira barbara Irara x x 
 

x x               

Galictis cuja Furão x x 
   

              

Lontra longicaudis Lontra x x x 
  

ent rio saq sol diu oni LC 

Felidae 
    

x 
 

              

Leopardus pardalis Jaguatirica x x 
  

x               

Leopardus tigrinus 
Gato-do-mato-

pequeno 
x x x 

 
x               

Leopardus wiedii Gato-maracajá x 
 

x 
  

              

Panthera onca Onça-pintada x 
    

              

Puma concolor Sussuarana, puma x x 
   

              

Puma yaguarondi Gato-mourisco x x 
 

x x               

PERISSODACTYLA 
      

              

Tapiridae 
      

              

Tapirus terrestris Anta x 
    

              

ARTIODACTYLA 
      

              

Tayassuidae 
      

              

Pecari tajacu Cateto x x 
   

ent flo ter gr dn oni VU/PR 

Tayassu pecari Quexada x 
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Táxon Nome Popular 

Autores 
(dados secundários) 
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e
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1* 2* 3* 4* 5* 

Cervidae 
      

              

Mazama americana Veado-mateiro x 
  

x 
 

              

Mazama gouazoubira Veado-catingueiro x x 
   

              

Ozotocerus bezoarticus Veado-campeiro x x 
   

              

LAGOMORPHA 
      

              

Leporidae 
      

              

Sylvilagus brasiliensis Tapiti x 
   

x               

RODENTIA 
      

              

Sciuridae 
      

              

Guerlinguetus ingrami Serelepe x x 
 

x 
  

            

Cricetidae 
    

x 
 

              

Akodon serrensis Rato-do-mato x 
    

              

Calomys tener Rato-do-campo x 
 

x 
  

              

Euryoryzomys russatus Rato-do-mato x 
 

x 
  

              

Necromys lasiurus Rato-do-mato x 
 

x 
  

              

Nectomys squamipes Rato-d´água x 
 

x 
  

              

Oligoryzomys nigripes Rato-do-mato x 
 

x 
  

              

Oligoryzomys flavescens Rato-do-mato x 
    

              

Oxymycterus iheringi Rato-do-mato x 
    

              

Oxymycterus judex Rato-do-mato x 
 

x 
  

              

Scapteromys sp. Rato-do-banhado x 
 

x 
  

              

Sooretamys angouya Rato-do-mato x 
 

x 
  

              

Thaptomys nigrita Rato-do-mato x 
 

x 
  

              

Erethizontidae 
      

              

Sphiggurus paraguayensis Ouriço x 
    

              

Sphiggurus villosus Ouriço x x 
 

x x 
 

            

Caviidae 
      

              

Cavia aperea Préa x x x x x               

Hydrochoeridae 
      

              

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara x x 
 

x 
 

vis mc saq gr dn her LC 

Cuniculidae 
      

              

Cuniculus paca Paca x 
  

x x               

Dasyproctidae 
      

              

Dasyprocta azarae Cutia x x 
 

x 
 

ent flo ter par diu her LC 

Echimyidae 
      

              
Eurizygomatomys spinosus Guirá x x 

   

              
Kannabateomys amblyonyx rato-da-taquara x                       

Legenda: ve – vestígios; vis – visual; aa – áreas antropizadas; bor – bordas; mc – mata ciliar; saq – semiaquático; sar – 
semiarborícola; ter – terrestre; sf – semifossorial; sol – solitário; par – pares; gr – grupos; crn – crepuscular/noturno; not – 
noturno; dn – diruno/noturno; her – herbívoro; oni – onívoro; ins – insetívoro.  
1* Miretzki (1999), 2* - Miranda et al. (2008), 3* - MHNCI (Museu de História Natural Capão da Imbuia), 4* – EIA PCH Bela Vista, 
5*-WOLFART, 2013. 

 

 Além do levantamento da mastofauna do atual (Estudo Ambiental 

Simplificado) da CGH Alceu Viganó I, consultou-se registros secundários, como o 

estudo de Miretzki (1999) que registrou 78 espécies, Miranda et.al, (2008) 36 

espécies, Museu de História Natural Capão da Imbuia que tem registrado 16 

espécies, EIA PCH Bela Vista com 20 espécies, Wolfart (2013) registrou 12 espécies 

e o atual estudo confirmou baseado nos métodos aplicados, 16 espécies de 

mamíferos (gráfico a seguir). 
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Figura 7.51: Espécies registradas no Paraná de alguns autores e registro de espécies na Área 
de Influência Indireta – AII- (A)- Miretzki (1999), (B) - Miranda et al. (2008), (C) - MHNCI (Museu 
de História Natural Capão da Imbuia), (D) – EIA PCH Bela Vista, (E) – Wolfart (2013) e (F)- Atual 
estudo. 

 

7.2.4.1 Registro Fotográfico 

 
Figura 7.52: Registro de Hydrochoerus 
hydrochaeris. 

 
Figura 7.53: Vestígios de Dasypus 
novencinctus. 
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Figura 7.54: Vestígios de Procyon 
cancrivorus. 

 
Figura 7.55: Busca ativa da mastofauna na 
AID. 

 

 
Figura 7.56: Entrevista com moradores locais. 
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7  

7.2  
7.2.5 Ictiofauna 

O Brasil é considerado o país com maior diversidade de ictiofauna do 

mundo, fato relacionado à grandiosa rede de bacias hidrográficas existentes no país. 

Das espécies existentes no mundo, 40% são de água doce. Os peixes são 

importantes componentes dos ambientes aquáticos, pois seu ciclo de vida está 

totalmente vinculado aos rios e as bacias hidrográficas e, consequentemente, 

expostos a diversas pressões, produzidas principalmente pela ação do homem. 

O conhecimento da composição da ictiofauna e a compreensão dos 

mecanismos funcionais da mesma constituem condições imprescindíveis para a 

avaliação das possíveis alterações ambientais e a definição de medidas mitigadoras 

dos impactos sobre o ambiente e seus diversos componentes. 

Os ecossistemas aquáticos são frequentemente expostos a estresses 

ambientais, que muitas vezes passam despercebidas. A fauna de peixes de água 

doce da América do Sul vem sendo rapidamente destruída por atividades antrópicas 

deletérias não sustentáveis. Dessa forma, verifica-se a necessidade de considerar a 

ictiofauna em discussões que envolvam os recursos hídricos, enfatizando a sua 

importância no equilíbrio do ecossistema em que vivem cujo ciclo de vida é 

relacionado aos rios e as bacias hidrográficas, e, consequentemente, expostos a 

diversas pressões, produzidas principalmente pela ação antrópica. 

Para que essa abordagem possa ser de fato implementada faz-se 

necessário ampliar o conhecimento sobre as espécies de peixes que habitam uma 

determinada região, de modo que seja possível produzir base científica para o 

desenvolvimento de ações para o gerenciamento racional e sustentável dos 

recursos hídricos. A seguir a lista (Tabela 6.44) de classificação das espécies de 

peixes com ocorrência na bacia do baixo rio Iguaçu. 

 



 

Empreendedor:  

Idiomar Zanella 

Estudo Ambiental Simplificado 

CGH Alceu Viganó I – Rio Chopim 

Cruzeiro do Iguaçu – PR 

238 

 

CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.  
Rua Odílio Alves, 136, sala 01, Bairro Primo Tacca, Xanxerê (SC) - CEP 89820-000 
Fone: (49) 3433-1770 | e-mail: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
www.construnivelconstrutora.com.br 

Tabela 7.20: Lista de espécies com ocorrência para o Baixo Rio Iguaçu, região do 
empreendimento. 

 

 

 

Ordem Família Nome Científico Nome vulgar 

Cyprinciformes       

  Cyprinidae     

    Ctenopharyngodon idella* Carpa-capim 

    Cyprinus carpio* Carpa-comum 

    Hypophthalmichthys molitrix* Carpa-prateada 

    Hypophthalmichthys nobilis Carpa-de-cabeça-grande 

Characiformes       

  Parodontidae     

    Apareiodon vittatus  Canivete, perna-de-moça 

  Curimatidae     

    Cyphocharax cf. santacatarinae  Escrivão 

    Steindachnerina brevipinna  Saguiru 

  Prochilodontidae     

    Prochilodus lineatus* Curimbá 

  Anostomidae     

    Leporinus aff. Elongatus* Piapara 

    Leporinus friderici* Piau-três-pintas 

    Leporinus macrocephalus* Piavuçu 

    Leporinus obtusidens* Piau 

    Leporinus octofasciatus* Piau, flamenguinho 

  Crenuchidae     

    Characidium sp.1 Charutinho 

    Characidium sp.2 Charutinho 

  Serrasalmidae     

    Piaractus mesopotamicus* Pacu 

  Characidae     

    Astyanax altiparanae  Lambari 

    Astyanax bifasciatus  Lambari-de-rabo-vermelho 

    Astyanax dissimilis  Lambari 

    Astyanax gymnodontus Lambarizão 

    Astyanax gymnogenys  Lambari 

    Astyanax jordanensis Lambari 

    Astyanax longirhinus  Lambari 

    Astyanax minor  Lambari-de-rabo-amarelo 

    Atyanax serratus  Lambari 

    Astyanax sp.1 Lambari 

    Astyanax sp. 2 Lambari 

    Hyphessobrycon reticulatus  Lambarizinho 

    Oligosarcus longirostri  Saicanga 

  Salmininae     

    Salminus brasiliensis* Dourado 

  Bryconinae     

    Brycon hilarii* Piraputanga 

  Stevardiinae     

    Bryconamericus ikaa  Lambarizinho 
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Ordem Família Nome Científico Nome vulgar 

    Bryconamericus pyahu  Lambarizinho 

    Bryconamericus sp.  Lambarizinho 

    Cyanocharax aff. alburnus  Lambarizinho 

    Mimagoniates microlepis  Piabinha 

  Erythrinidae     

    Hoplias sp.1 Traira 

    Hoplias sp.2 Traira 

    Hoplias malabaricus Traira 

Siluriformes       

  Trichomycteridae     

    Trichomycterus castroi  Candiru 

    Trichomycterus crassicaudatus  Candiru 

    Trichomycterus davisi Candiru 

    Trichomycterus igobi  Candiru 

    Trichomycterus mboycy  Candiru 

    Trichomycterus papilliferus  Candiru 

    Trichomycterus plumbeus  Candiru 

    Trichomycterus stawiarski  Candiru 

    Trichomycterus taroba  Candiru 

    Trichomycterus sp.1 Candiru 

    Trichomycterus sp.2 Candiru 

  Callichthyidae     

    Callichthys callichthys  Tamboatá, caboja 

    Corydoras carlae  Coridoras, limpa-vidro 

    Corydoras ehrhardti  Coridoras, limpa-vidro 

    Corydoras aff. paleatus  Coridoras/ limpa fundo 

    Hoplosternum littorale  Tamboatá, caboja 

  Loricariidae     

    Neoplecostomus sp. Cascudinho 

    Pareiorhaphis cf. parmula    

    Hisonotus yasi  Cascudinho 

    Hisotonus sp. Cascudinho 

    Loricariichthys cf. melanocheilus Cascudo-chinelo 

    Loricariichthys cf. rostratus  Cascudo-chinelo 

    Rineloricaria maacki    

    Ancistrus abilhoai  Cascudo-roseta 

    Ancistrus agostinhoi  Cascudo-roseta 

    Ancistrus mullerae  Cascudo-roseta 

    Ancistrussp. Cascudo-roseta 

    Hypostomus albopunctatus Cascudo 

    Hypostomus commersoni  Cascudo-avião 

    Hypostomus derbyi  Cascudo-amarelo 

    Hypostomus myersi  Cascudo 

  Heptapteridae       

    Heptapteridae sp. Bagre-da-pedra 

    "Pariolius" hollandi  Bagre-pedra, guasco 

    "Pariolius" Bagre-pedra, guasco 

    Rhamdia branneri Bagre, jundiá 

    Rhamdia voulezi Bagre, jundiá 

  
Rhamdia sp. Bagre, jundiá 

  Ictaluridae     

    Ictalurus punctatus * Bagre-de-canal 
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Fonte: Baumgarther, 2012. 

 

 

Várias atividades antrópicas vêm alterando as condições naturais dos 

ambientes aquáticos, representando sérias ameaças à diversidade de peixes.  

Ordem Família Nome Científico Nome vulgar 

  Auchenipteridae     

    Glanidium ribeiroi * Bocudo 

    Tatia jaracatia* Bagre-sapo 

  Clariidae     

    Clarias gariepinus* Bagre-africano 

  Pimelodidae     

    Pimelodus britskii Mandi-pintado, mandi 

    Pimelodus ortomani Mandi 

    Pseudoplatystoma corruscans  Pintado 

    Pseudoplatystoma reticulatum  Cachara 

    Steindachneridion melanodermatum  Surubim-do-Iguaçu 

Gymnotiformes       

  Gymnotidae     

    Gymnotus inaequilabiatus * Morenita, tuvira 

    Gymnotus sylvius  Morenita, tuvira 

  Apteronotidae     

    Apteronotus ellisi  Ituí-cavalo 

Atheriniformes       

  Atherinopsidae     

    Odontesthes bonariensis* Peixe-rei 

Cyprinodontiformes       

  Poeciliidae     

    Cnesterodon omorgmatos  Barrigudinho 

    Phalloceros harpagos  Barrigudinho 

  Anablepidae     

    Jenynsia diphyes  Canivete, piaba 

    Jenynsia eigenmanni Canivete, piaba 

Synbranchiformes       

  Synbranchidae     

    Synbranchus marmoratus* Mussum 

Perciformes       

  Centrarchidae     

    Micropterus salmoides* Black-bass 

  Cichlidae     

    Australoheros angiru  Acará, Cará 

    Astraloheros kaaygua  Acará, Cará 

    Cichla kelberi  Tucunaré 

    Cichlasoma paranaense  Acará, Cará 

    Crenicichla iguassuensis  Joaninha 

    Crenicichla tesay Joaninha 

    Crenicichla yara  Joaninha 

    Geophagus brasiliensis  Açará, Cará 

    Oreochromis niloticus  Tilápia-do-nilo 

    Tilapia rendalli  Tilápia 

*Espécies exóticas.       
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De acordo com Agostinho et al. (2005), as principais ameaças aos 

ecossistemas aquáticos continentais brasileiros são a poluição, o desmatamento, a 

construção de barragens, a pesca predatória e a introdução de espécies exóticas.  

Segundo ainda os mesmos autores, esses problemas são mais 

conspícuos nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, ou seja, no sudeste e sul do 

país. 

 

Tabela 7.21: Lista de espécies de peixes ameaçadas de extinção do Paraná. 

 

Ordem Família Nome comum Nome Científico Categoria 

Characiformes 

 
Characidae 

  
    Lambari   Astyanax gymnogenys VU 

    Pirapitinga Brycon nattereri  VU 

    Piraputanga, piracanjuba Brycon orbignyanus  EN 

    Piabinha Glandulocauda melanopleura  EN 

    Lambari  Hasemania maxillaris  DD 

    Lambari  Hasemania melanura DD 

    Lambari  Hyphessobrycon taurocephalus  DD 

    Pacu-peva, Pacu-prata Myleus tiete NT 

    Piabinha Rachoviscus crassiceps   CR 

    Tabarana, Tubarana Salminus hilarii NT 

    Dourado Salminus brasiliensis VU 

Cyprinodontiformes 

  Rivulidae     

    peixe-anual Austrolebias carvalhoi CR 

  Poeciliidae     

    Barrigudinho Cnesterodon carnegiei VU 

    Barrigudinho Cnesterodon omorgmatos EN 

Perciformes 

  Eleotridae     

    Dorminhoco Dormitator maculatus  DD 

  Cichlidae     
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Fonte: Mikich, Bérnils e Pizzi (2004). 

 

O presente estudo contém os dados do levantamento ictiofaunístico do 

local onde será o futuro empreendimento hidrelétrico CGH Alceu Viganó I, localizada 

no rio Chopim - PR, realizado na primeira semana de Maio/2015. 

O levantamento tem por finalidade avaliar a composição e estrutura, bem 

como a dinâmica da ictiofauna da futura área onde será a construção do 

empreendimento. 

7.2.5.1 Localização do empreendimento 

A CGH Alceu Viganó I, está localizada no Rio Chopim, no município de 

Cruzeiro do Iguaçu, no estado do Paraná, o barramento está sob as coordenadas 

(25°35´10.90"S; 53°04'49.07"O), Casa de Força (25°35'17.20"S; 53°04'49.21"O). O 

arranjo da CGH Alceu Viganó I prevê um barramento baixo. 

A bacia do rio Chopim desenvolve-se basicamente no sentido sudeste-

noroeste, aproximadamente entre as coordenadas geográfica Latitude: 

25°36’57.19”S e Longitude: 53°04’54.74”O à jusante, Latitude: 25°36’54.37”S e 

Ordem Família Nome comum Nome Científico Categoria 

    Acará Gymnogeophagus setequedas  VU 

Siluriformes 

  Callichthyidae     

    Limpa-fundo, Corridoras Corydoras macropterus  DD 

    Limpa-fundo, Corridoras Corydoras nattereri DD 

    Limpa-fundo, Corridoras Corydoras steindachneri DD 

  Auchenipteridae     

    Bocudo, Bagre Glanidium melanopterum  DD 

  Loricariidae     

    Cascudo Hypostomus punctatus DD 

    Cascudo-preto, Borrozinho Rhinelepis aspera  VU 

  Pseudopimelodidae     

    Bagre-sapo, Jaú-sapo Pseudopimelodus mangurus  VU 

  Pimelodidae     

    Pintado, Surubim Pseudoplatystoma corruscans NT 

    Surubim Steindachneridion scripta   VU 

    Jaú Jau jahu VU 

  Heptapteridae     

    Bagre Rhamdiopsis moreirai  VU 

LEGENDA: NT - Quase Ameaçada VU – Vulnerável DD - Dados Insuficientes EN - Em Perigo CR - Criticamente Ameaçada 
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Longitude: 53°04’46.38”O à montante, na região de Paraná. As nascentes do rio 

Chopim estão localizadas no município de General Carneiro, em altitudes que 

superam os 1.200 m. 

O comprimento total do rio Chopim, desde a sua formação até a foz no rio 

Iguaçu é de 2.151,73 km. O desnível do rio Chopim é distribuído por todo o trecho 

do rio, com alguns desníveis naturais. 

7.2.5.2 Metodologia para a amostragem da ictiofauna 

O levantamento ictiofaunístico foi realizado em 02 pontos na área do 

futuro empreendimento hidrelétrico CGH Alceu Viganó I, localizados a montante do 

barramento e a jusante da casa de força (Figura 7.57 e Tabela 7.22). 

As capturas foram realizadas com redes de espera de malhas variadas 

(Tabela 7.23), buscando-se amostrar a riqueza de espécies do trecho de influência 

do empreendimento.  

Os petrechos utilizados foram idênticos em todos os pontos amostrais 

objetivando o esforço de pesca padronizado, para posterior comparação entre os 

dados. As redes foram instaladas ao entardecer e retiradas ao amanhecer. 

Os exemplares capturados foram separados em recipientes apropriados 

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

comprimento total) dos exemplares foram obtidos ainda no local e devolvidos ao rio 

imediatamente após a obtenção dos dados. Os indivíduos cuja identificação não foi 

possível obter em campo, foram conservados em solução de formalina a 4% para 

posterior análise em laboratório. As espécies foram fotografadas a fim de 

documentar a diversidade específica. 

A identificação das espécies foi realizada seguindo os manuais 

apresentados por Graça e Pavanelli (2007); Nakatani et al. (2001); Baumgartner 

(2012). Após o processo de identificação, a nomenclatura das espécies foi conferida 

de acordo com Check List of the Freshwater Fishes and Central América (Reis et al., 

2003). 
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Figura 7.57: Espacialização dos pontos de coleta da ictiofauna do 
empreendimento CGH AIceu Viganó I /PR.  

 

Tabela 7.22: Caracterização dos pontos de coleta da ictiofauna e localização após a 
construção do empreendimento. 

Ponto 
Localização 

após 
Coord. (Geog.) Características do Ambiente 

PX-01 
Montante 

Reservatório 
25°35'09.76"S 
53°04'33.50"O 

Margem com vegetação ciliar reduzida; 
Ambiente semi-lótico, substrato rochoso. 

PX-02 
Jusante a 
Casa de 

Força 

25°35'24.42"S 
53°05'18.87"O 

Margem com vegetação ciliar reduzida; 
Ambiente semi-lotico  substrato rochoso. 

 
Tabela 7.23: Detalhamento técnico dos petrechos de pesca utilizados no levantamento 
ictiofaunístico da área de influência empreendimento CGH Alceu Viganó I, realizado em 
Maio/15. 

Petrechos 
Malha1 
(cm) 

Comprimento (m) 
Altura 
(m) 

Malhadeira 1,5 10 1,5 
Malhadeira 2,5 10 1,5 
Malhadeira 3,5 10 1,5 

 

1 medida entre nós adjacentes. 

7.2.5.3 Resultados e Discussão 

Nos estudos da ictiofauna na área de influência direta da CGH Alceu 

Viganó I, foram registradas a ocorrência de 05 espécies, que pertencem à 03 ordens 

e 03 famílias. 
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Os dados coletados foram armazenados em planilhas eletrônicas para 

posterior análise e interpretação dos resultados. A frequência relativa em número e 

biomassa das espécies capturadas foi calculada para os diferentes pontos 

amostrais, possibilitando a avaliação da importância dos distintos ambientes no ciclo 

de vida da comunidade íctica. 

Com base nas informações de captura das diferentes espécies calculou-

se a diversidade, equitabilidade e a riqueza das espécies, utilizando-se o software 

Past (HAMMER et al., 2003). O índice de diversidade representa o número de 

espécies presentes e a uniformidade com que os indivíduos são distribuídos no 

ambiente. A equitabilidade indica se os indivíduos têm ou não a mesma abundância 

numa unidade amostral. A riqueza representa o número de espécies identificadas 

em cada ponto amostral. A abundância remete ao número de indivíduos em uma 

unidade amostral. 

Com o objetivo de analisar a produtividade pesqueira da área sob 

influência da CGH Alceu Viganó I, calculou-se o índice de Captura por Unidade de 

Esforço “CPUE”, considerando para este as malhadeiras utilizadas. 

Em termos numéricos as ordens Characiformes e Perciformes 

apresentaram a maior abundância numérica. O predomínio destas ordens constitui 

um padrão já bem documentado na literatura, que colabora com a composição de 

peixes de água doce esperada para a região tropical como um todo (CASTRO; 

MENEZES, 1998; LOWE-MCCONNELL, 1999).  
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Tabela 7.24:  Enquadramento taxonômico das espécies capturadas na área de influência da 
CGH Alceu Viganó I/PR. 

Ordem/Família Espécie Nome popular Número Biomassa Captura 

Characiformes 
   

  
 

Família 
Characidae 

  
  

  
 

 
Astyanax bifasciatus Lambari 17 0,242 P1;P2 

 
Astyanax altiparanae Lambari 15 0,177 P1;P2 

 
Oligosarcus sp. Saicanga 4 0,107 P2 

Perciformes   
    

Família Cichlidae   
  

  
 

 
Crenicichla sp. Joaninha 4 0,138 P1;P2 

Siluriformes   
    

Família 
Heptapteridae 

      
 

  

  Hemiancistrus sp. Cascudo 2 0,144 P2 

03 ordens/03 
famílias 

05 espécies   
42 

indivíduos 
0,808   

 

Dentre as espécies coletadas, a mais representativa numericamente foi 

Astyanax bifasciatus com mais de (40,5%). Quanto à biomassa o maior valor 

registrado também foi para a espécie Astyanax bifasciatus (30,0%). 

 

 
Gráfico 7.18: Representatividade numérica e em biomassa das espécies capturadas 
durante o levantamento ictiofaunístico na área de influência da CGH Alceu Viganó I/PR. 
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7.2.5.3.1 Distribuição Espacial 

O P-02 localizado a jusante da casa de força apresentou melhores 

resultados, pois, em todos os índices tanto riqueza, abundância, diversidade de 

espécies e equitabilidade foi superior quando comparado o P-01 conforme o gráfico 

a seguir. 

  

  
Gráfico 7.19: Índices ecológicos espaciais da ictiofauna na área de influência da CGH 
Alceu Viganó I/PR. 

 

A composição da ictiofauna é influenciada por uma série de variações nas 

condições ambientais (UIEDA e CASTRO, 1999) modificadas ao longo do rio, como 

a morfologia (volume, declividade e profundidade), velocidade de correnteza, 

substrato, tipo e quantidade de partículas em suspensão na água (VANNOTE, et al. 

1980). 
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7.2.5.3.2 Captura por Unidade de Esforço (CPUE) 

A análise da produtividade foi realizada através do cálculo da Captura Por 

Unidade de Esforço (CPUE), avaliada de acordo com a área de rede imersa. Este 

índice permite inferir sobre a estruturação da comunidade, possibilitando avaliar 

alterações ocasionadas por mudanças ambientais ou mesmo advindas de alterações 

comportamentais. 

A CPUE média, considerando o esforço das redes malhadeiras 

apresentou-se baixa: 0,0090 Kg/m² ou 0,0007 Kg/m²/hora (gráfico a seguir), estando 

relacionada captura em ambos os pontos amostrais. 

 
Gráfico 7.20: Captura por Unidade de Esforço (CPUE) para malhadeiras obtidos durante 
o levantamento ictiofaunístico da área de influência da CGH Alceu Viganó I. 

7.2.5.4  Considerações Finais 

Quanto as espécies amostradas, a espécie mais representante em 

número de indivíduos foi A. bifasciatus de acordo com Bennemann (2005), essa 

espécie está amplamente distribuída na bacia do rio Paraná, apesar de demostrar 

preferência por certos habitats. 

Quantos aos hábitos alimentares, de acordo com Bennemann (2005), as 

espécies do gênero Astyanax tanto a diversidade quanto origem dos recursos 

alimentares têm forte relação com os recursos ambientais disponíveis, uma vez que 
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mudanças na utilização de recursos alimentares estão relacionadas as 

características do ambiente e os recursos disponíveis. 

Um exemplo disso é de que em rios de menor porte ou de menor volume 

de água, é comum que os peixes utilizem maior quantidade de recursos alimentares 

de origem alóctone (BARRELLA et al. 2000). 

Esses fatores demostram que A. bifasciatus, se enquadra na categoria de 

espécies que tem plasticidade adaptativa quanto as mudanças ambientais que 

podem ocorrer na área de influência do futuro empreendimento. 

Segundo Zanete et al. (2010) os dados coletados ao longo do estudo 

indicaram que o comportamento reprodutivo e algumas espécies reofílicas são 

influenciados com a mudança de regime lótico para lêntico, mediante a construção 

de barragens nos rios. 

A ictiofauna da área de influência do futuro empreendimento hidrelétrico 

CGH Alceu Viganó I, caracteriza-se por uma riqueza baixa, levando-se em 

consideração o porte do Rio Chopim, sabe-se que a riqueza total do rio não foi 

explorada. A baixa riqueza de espécies amostradas no levantamento a campo pode 

estar relacionada a sazonalidade pois essa época do ano apresenta temperaturas 

mais baixas, além disso deve levar em consideração o fator tempo de amostragem 

uma vez que a riqueza tende a aumentar com maiores períodos amostrais até 

estabilizar com a identificação de grande parte das espécies de um determinado 

local. 

Na campanha amostral no período de 7 a 8 de maio de 2015 foram 

amostradas: 05 espécies pertencentes a 03 famílias e 03 ordens, totalizando 42 

indivíduos que apresentaram biomassa total de 0,808 kg. As ordens Characiformes 

e Perciformes apresentaram a maior abundância numérica. 

O futuro empreendimento não irá formar reservatório expressivo uma vez 

que será implantado um barramento de 4,00 metros de altura, possibilitando uma 

elevação no nível do rio, alagando minimante as áreas dentro da calha natural do rio 

Chopim. Mesmo assim, apesar de causar menos impactos em relação a outros 

empreendimentos de maior porte, o local terá algumas influencias da instalação das 

estruturas, uma vez que o trecho terá redução da velocidade da água que pode 

afetar a comunidade aquática, principalmente mais a montante das estruturas de 
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desvio, sendo indicado a adoção de monitoramento e acompanhamento da 

ictiofauna, sobretudo após a instalação do empreendimento. 

A riqueza total do trecho do rio analisado ainda não foi totalmente obtida, 

já que foi realizado apenas uma campanha com duração de 12 horas para cada 

ponto amostral. Portanto maiores discussões a certa da dinâmica e estrutura da 

comunidade íctia somente será possível com a realização de mais amostragens no 

trecho pretendido na próxima fase do empreendimento. 

Sendo assim espera-se que as modificações ambientais ocorram até a 

estabilização, sendo de grande importância realizar o monitoramento da ictiofauna 

na área de influência para monitorar a situação da comunidade.  

7.2.5.5 Relatório fotográfico 

  
Figura 7.58: Ambiente de montante P1. Figura 7.59: Ambiente de jusante P1. 

  
Figura 7.60: Instalação dos petrechos 
utilizados P1. 

Figura 7.61: Retirada dos petrechos 
utilizados no P1. 
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Figura 7.62: Instalação dos petrechos 
utilizados P2. 

Figura 7.63: Retirada dos petrechos 
utilizados no P2. 

 

  

Figura 7.64: Registro de Astyanax 
altiparanae. 

Figura 7.65: Registro de Astyanax 
bifasciatus. 

  

Figura 7.66: Registro Crenicichla sp. Figura 7.67: Registro de Oligosarcus sp. 
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7.3 DENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE VETORES E ZOONOSES DE 

INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO 

7.3.1 Zoonose do estado do Paraná 

As políticas estão voltadas para o atendimento integral às famílias, às 

crianças e aos adolescentes, às pessoas em situação de vulnerabilidade, 

estabelecendo-se como prioridade os segmentos que se encontrem em situação de 

maior risco social. A assistência social, responde pela concessão, gestão ou 

orientação às famílias quanto aos benefícios sócia assistenciais que são de três 

modalidades: continuados, eventuais e emergenciais (Ministério da saúde, 2009). 

As zoonoses são consideradas um grande problema de saúde pública, 

pois representam 75% das doenças infecciosas emergentes no mundo. Estudos 

demonstram que 60% dos patógenos humanos são zoonóticos e que 80% dos 

patógenos animais tem múltiplos hospedeiros. A disseminação dessas doenças está 

relacionada com a capacidade de o agente etiológico manter-se em condições 

viáveis na fonte de infecção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009) 

A domesticação de animais é realizada pelos homens há milênios, seja 

como auxiliares na vigilância, na caça, ou como fonte de alimento. O meio ambiente 

criado por nós nestes muitos séculos inclui numerosos animais com os quais 

convivemos pacificamente ou em estado de guerra permanente. Cães, gatos, 

cavalos, bois, carneiros etc., estão no primeiro grupo. O segundo grupo inclui ratos e 

outros roedores, e também diversos insetos, como as baratas e os mosquitos. Esta 

convivência tem uma grande importância para saúde individual e coletiva. Neste 

contexto um conjunto de doenças chamadas zoonoses, que transmitidas ao homem 

por animais domésticos e silvestres. Algumas destas zoonoses são doenças tão 

perigosas que podem levar a morte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

Com base no levantamento atual do Ministério da Saúde, o estado do 

Paraná possui 11 Centros de Controle de Zoonoses (CCZ), localizados nos 

municípios de Curitiba, Maringá, Araucária, Ponta Grossa, Fazenda Rio Grande, 

Lapa, Pinhais, São José dos Pinhais, Tibagi, Corbélia e Terra Boa, que atendem 29, 

67% da população do estado (o estado possui 399 municípios) e têm suas ações 
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voltadas para o controle de algumas zoonoses e para o controle de população 

animal, principalmente cães e gatos. 

A seguir algumas das zoonoses mais conhecidas: Leishmaniose, 

Leptospirose, Hantavirose, Febre Maculosa, Raiva e Acidentes por animais 

peçonhentos. 

No ano de 2009 o estado do Paraná notificou 409 casos de leishmaniose 

tegumentar americana representando 88% dos casos registrados na região Sul. Do 

Total de municípios do estado, 26,6% registraram caso nesse ano e o coeficiente de 

detecção foi de 3,8 casos por 100.000 mil habitantes. No ano de 2010, foram 

notificados 1.303 casos de leptospirose sendo 307 confirmados da doença (23,4%) 

com 56 óbitos e uma letalidade de 18,2%, maior que a média nacional (10%) e bem 

maior que a observada nos últimos dois anos no estado, o coeficiente de incidência 

da doença foi de 2,9 casos por 100.000 habitantes. 

No estado do Paraná foram registrados 13 casos confirmados de 

hantavirose e 4 óbitos. Letalidade de 31% e a incidência foi de 0,1 casos por 

100.000 mil. Foram registrados 3 casos de Febre mucosa nos municípios de 

Guaraqueçaba, Leópolis e Marialva sendo que um evoluiu para óbito, letalidade de 

33%. 

No período de 2007 a 2010, não houve registro de casos de raiva 

humana. Em relação ao ciclo humano (cães e gatos domésticos), o município de 

Curitiba registrou um caso de gato positivo com variante de morcego. Em relação 

aos demais ciclos de transmissão, foram notificados 593 casos de raiva no ciclo rural 

(animais de produção), 55 no ciclo aéreo (morcegos). 

No estado do Paraná, período de 2007 a 2010, houve uma redução de 

12,9% nas notificações de acidentes causados por animais peçonhentos no SINAN. 

Em 2010 foram registrados na região Sul 12,7% no país. O número de óbitos 

registrados foi de 13, acarretando uma taxa de letalidade de 0,1%. O araneísmo foi 

acidente predominante, com incidência de 89 casos pra 100.000 mil habitantes, 

seguido pelo ofidismo com 9 casos pra cada 100.000 mil habitantes, acidente por 

lagarta com 8,1 casos pra cada 100.000 mil habitantes, escorpionismo com 7,7 

casos pra cada 100.000 mil habitantes e acidentes por abelhas com 7 casos pra 

cada 100.000 habitantes. 
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7.3.2 Zoonoses na ADA 

As alterações no habitat da fauna silvestre, resultantes da implantação do 

futuro empreendimento, bem como a perda temporária ou permanente de habitats e 

aproximação da fauna com os locais da população já habitados, podem proporcionar 

condições para a prorrogação de vetores e de zoonoses locais. 

Além disso, sabe-se que o acúmulo de materiais e resíduos durante as 

obras civis podem proporcionar a criação de habitats temporários e atrair animais 

generalistas e oportunistas, sobretudo animais que são considerados vetores de 

doenças bem como os animais peçonhentos, podendo afetar além de fatores 

ambientais, a saúde dos trabalhadores e população local. 

Dessa forma, os levantamentos de informações quanto aos vetores de 

interesse epidemiológico com potencial ocorrência são relevantes para os interesses 

da população local. 


