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7. MEIO BIÓTICO 

7.1 FLORA 

7.1.1 Caracterização Regional 

A Lei Federal nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981, institui a Política 

Nacional do Meio Ambiente e tem por objetivo a preservação, a melhoria e a 

recuperação da qualidade ambiental propícias à vida, considerando-se o meio 

ambiente como patrimônio público. Cabe ressaltar o que está escrito no art. 225, da 

Constituição Federal de 1988 que dispõe: todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de 

defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

As florestas desempenham um papel fundamental para os ecossistemas, 

pois, protege o solo contra a erosão, os deslizamentos, regulam o clima global, o 

ciclo hidrológico, dão cobertura e alimento à fauna silvestre, sendo essenciais para a 

manutenção das espécies, protegem as bacias hidrográficas, evitam drenagem 

superficial, formando uma espécie de esponja que retém a água e permite a 

infiltração no subsolo, mantêm a fertilidade dos solos e a restituem. São grandes 

produtoras de matéria orgânica e recicladores de nutrientes, florestas também 

proporcionam um grande estoque de informações genéticas, informações que 

muitas vezes ainda não foram descobertas. (MOONEY et. al, 1995; HOLLING et. al, 

1995). 

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

do mundo, estima-se que existe 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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Com o intenso crescimento populacional desordenado, as florestas vêm 

sofrendo grandes modificações como; a redução das áreas conservadas, introdução 

de espécies exóticas, alteração da composição florística, em função principalmente 

dos cortes seletivos de espécies para exploração de madeira tornando fragmentos 

pequenos e muitas vezes isolados. Os fatores mencionados acima ocasionam 

deficiência de alguns minerais presentes no solo e também a perca da variabilidade 

genética (SPATHELF et al., 2001). 

Segundo estudos realizados por RODERJAN (2011), 83% do estado do 

Paraná era constituído por florestas, cabendo às formações campestres (campos 

limpos e campos cerrados), o restante, 17% eram cobertos por restingas litorâneas, 

manguezais e várzea. Embora as formações florestais fossem contínuas de leste a 

oeste do estado, podem ser distintamente separadas em três grandes unidades 

fitogeográficas, em função das características ambientais regionais.  

Na região leste do Estado do Paraná, onde toda a sua extensão é 

definida praticamente pela barreira geográfica natural da escarpa da Serra do mar, 

situa-se a região da Floresta Atlântica, influenciada diretamente pelas massas de ar 

quentes e úmidas do oceano Atlântico e com chuvas bem distribuídas ao longo do 

ano. Estão incluídas neste caso as formações florestais da Planície Litorânea, das 

encostas da Serra do Mar e parte do vale do rio Ribeira (RODERJAN, 2011). A 

oeste desta serra, ocupando as porções planálticas do Estado (em média entre 800 

e 1200m de altitude), situa-se a região da Floresta com Araucária (figura 126), sem 

influência direta do oceano, mas igualmente com chuvas bem distribuídas ao longo 

do ano (RODERJAN, 2011). 
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Figura 126: Imagem da floresta ombrófila mista ou floresta araucária. 
Fonte: Meioambiente.culturamix, 2013. 

Abaixo dos 800m de altitude, nas regiões norte e oeste do Estado e nos 

vales dos rios formadores da bacia do rio Paraná, define-se a região da Floresta 

Estacional onde a flora está condicionada a um período de baixa precipitação 

pluviométrica, quando 20 a 50% das árvores do dossel da floresta perdem suas 

folhas modificando fortemente a fisionomia da vegetação (RODERJAN, 2011). 

Devem ser consideradas ainda como unidades fitogeográficas 

representativas do Estado, as extensas regiões campestres ou campos limpos, 

entremeados por capões e florestas de galeria (margens dos rios), abrangendo 

cerca de 14% da superfície e localizados geralmente nas porções mais elevadas dos 

três planaltos paranaenses, os campos e  cerrados, localizados nas regiões norte e 

nordeste ocupando cerca de 1% (RODERJAN, 2011). 

No restante da superfície do Estado ocorrem restingas litorâneas, 

manguezais, várzeas, campos de altitude e vegetação rupestre, esparsamente 

distribuído em função de condicionantes ambientais, onde os solos assumem papel 

preponderante (RODERJAN, 2011). Este era o quadro original da vegetação 

paranaense até meados do século XIX, observa-se na (figura 127), quando se 

iniciou um processo de profunda transformação de sua superfície, impulsionado por 

motivos diversos, de caráter eminentemente econômico, e sem nenhuma 
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preocupação com a qualidade futura do meio ambiente. Um patrimônio biológico 

magnífico foi desperdiçado, incluindo aí a riquíssima fauna associada (RODERJAN, 

2011). 

 
Figura 127: Divisão fitogeográfica do Estado do Paraná. 
Fonte: Divisão Fitogeográfica. 

Devido à diversidade de ambientes a flora torna-se bastante diversificada, 

são encontradas no estado espécies como: canela-amarela (Nectandra lanceolata), 

canela-sassafraz (Ocotea odorífera), açoita cavalo (Luehea divaricata), angico-

vermelho (Holocalyx balansae), guabiroba (Campomanesia xanthocarpa), araçá-do-

mato (Myrcianthes gigantea), camboim (Myrcia riatenella), araticum (Rollinia 

sylvatica), aroeira-vermelha (Schinus erebinthifolius), baga-de-macaco (Posoqueira 

acutifólia), bracatinga (Mimosa scabrella), canafístula (Peltophorum dubium), 

camboatá-branco (Matayba eleagnoides), cancarosa (Maytenu silicfolia), erva-mate 

(Ilex paraguariensis), ipê-roxo (Tabeluia heptaphylla), pinheiro brasileiro (Araucaria 

angustifólia) e vassourão (Vernonia discolor) dentre outras que ocorrem. 
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7.1.2 Caracterização Local 

Na área de influência direta da CGH Do Lontra, o volume da vegetação é 

bastante semelhante em ambas às margens do rio, do lado esquerdo do rio Lontra, 

onde nossos esforços foram concentrados, a vegetação é composta apenas por 

uma pequena mata ciliar, seguido de cultivos agrícolas e pastagens para a criação 

de gado. 

A vegetação da área do empreendimento e seu entorno, encontra-se em 

estágio médio de regeneração natural apresentando alguns fragmentos com 

vegetação em estágio inicial, sendo que as áreas que apresentam melhores 

condições estão sendo utilizadas para cultivo com culturas perenes, produção 

agrícola ou pastoreio de gado, o que demonstra a dificuldade de regeneração da 

vegetação nestes locais, nas áreas com maior declividade e com afloramentos de 

rocha pode ser encontrado a vegetação de maior porte, porém não com maior valor 

comercial. 

O avanço da agricultura, e a forma em que o solo vem sendo ocupado, o 

uso intensivo e inadequado da terra, e a falta de vegetação (proteção dos solos), 

vêm ocasionando uma crescente degradação na qualidade do solo na região, estes 

fatos fazem com que aumente as possibilidades de erosão, e diminua boa parte de 

sua fertilidade. 

Tabela 22: Dados da supressão vegetal no empreendimento CGH Do Lontra. 

 
Fonte: Construnível, 2013. 

Margem Esquerda Sup.(ha) Margem Direita Sup. (ha)

Barramento 0.010 Barramento 0.010

Reservatório 0.854 Reservatório 0.470

Canal Adutor 1.470 Canal Adutor  - 

Conduto Forçado  - Conduto Forçado  - 

Casa de Força 0.137 Casa de Força  -

Estrada  - Estrada  - 

Somatório 2.471 Somatório 0.48

2.95

TABELA DE SUPRESSÃO VEGETAL

CGH DO LONTRA
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7.1.3 Metodologia Utilizada 

A metodologia utilizada para o inventário florestal na área de abrangência 

da CGH Do Lontra foi pelo método de área fixa com parcelas retangulares de 20 X 

10m (200m²) durante o período de 13 a 17 de maio de 2013. 

As informações contidas neste inventário enfocam as atividades 

desenvolvidas pela equipe técnica, visando alcançar os objetivos propostos, como: 

levantamento quantitativo e qualitativo da vegetação local, oferecendo estimativas 

de parâmetros que caracterizam a formação vegetal regional.  

As estimativas dos parâmetros da população foram obtidas através do 

processo de inventário florestal sistemático, onde a campo, foram instaladas 

sistematicamente 12 parcelas fixadas a cada 50 metros, nas áreas do barramento, 

canal adutor, reservatório, conduto forçado e casa de força. 

A existência de mata ciliar, ou mesmo vegetação ripária e vegetação 

arbórea são distribuídas de forma parecida dos dois lados do rio, no que possibilita 

entender que a ação do homem tem provocado sérios danos a diversidade biológica 

do ambiente local, aonde os ecossistemas florestais vem se alterando 

gradativamente, diminuindo a diversidade, pela redução das áreas com florestas 

originais, o avanço da fronteira agrícola, a ocupação e o uso intensivo da terra 

fragmentam cada vez mais as áreas de florestas e vegetação remanescente. Com 

esta degradação, diminui as áreas de vegetação, este fato faz com que aumente a 

erosão, expondo o solo que em consequência perde a fertilidade. 

7.1.4 Analise da Estrutura Arbórea 

As áreas de influência direta da CGH Do Lontra correspondem ao: 

canteiro de obras, área de bota fora, barramento, reservatório, canal adutor, conduto 

forçado e casa de força, no entanto, em bota fora e canteiro de obras, o solo se 

encontra desprovido de vegetação nativa arbórea. Nas áreas onde existia 

vegetação, mais precisamente no barramento ,reservatório, canal adutor, conduto 

forçado e casa de força, foram alocadas 12 unidades amostrais de 200m², onde 

foram amostrados 388 indivíduos, divididos em 44 espécies, pertencentes a 26 
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famílias, as quais estão relacionadas na tabela a seguir, com respectivo nome 

vulgar, nome científico e família. 

Tabela 23: Lista de espécies encontradas na AID da CGH Do Lontra. 

 
Fonte: Construnível, 2013. 

A família que apresentou maior número de árvores amostradas foi a das 

Sapindaceae com 72 indivíduos amostrados, seguido por Myrtaceae, com 65 

indivíduos amostrados como pode ser mais bem visualizado abaixo na figura a 

seguir.  

Açoita Luehea divaricata Tiliaceae

Angico Albizia polycephala Fabaceae

Araça do Mato Myrcianthes gigantea Myrtaceae

Ariticum Rollinia sylvatica Annonaceae

Aroeira vermelha Schinus terebinthifolius Anacardiaceae

Branquilho Sebastiania commersoniana Euphorbiaceae

Bugreiro Litharaea brasiliensis Anacardiaceae

Camboata branco Matayba elaeagnoides Sapindaceae

Camboata vermelho Capania vernalis Sapindaceae

Camboim Myrcia selloi Myrtaceae

Canafistula Peltophorum dubium Sapotaceae

Canela amarela Nectandra lanceolata Lauraceae

Canela do brejo Machaerium stipitatum Papilionoideae

Canela merda Nectandra megapotamica Lauraceae

Carne de vaca Stryrax leprosus Styracaceae

Catiguá Trichilia elegans Lauraceae

Cedro Cedrela fissilis Meliaceae

Cerejeira Eugenia involucrata Myrtaceae

Cha de Bugre Casearia sylvestris Flacourtiaceae

Cincho Sorocea bonplandii Moraceae

Cocão Erythroxylum deciduum Erythoxylaceae

Espinheira santa Maytenus ilicifolia Celastraceae

Farinha seca Albizia niopoides Fabaceae

Guabiju Myrcianthes pungens Myrtaceae

Guabiroba Campomanesia xanthocarpa Myrtaceae

Guajuvira Patagonula americana Boraginaceae 

Guamirim Myrcia rostrata Myrtaceae

Ipe amarelo Tabebuia pulcherrima Bignoniaceae

Jeriva Syagrus romanzoffiana Palmae

Leiteiro Sapium glandulatum Euphorbiaceae

Mamica de cadela Zanthoxylum rhoifolium Rutaceae

Maria Preta Diatenopteryx sorbifolia Sapindaceae

Monjoleiro Acacia polyphylla Leguminosae - Mimosoideae

Pessegueiro Brabo Prunus myrtifolia Rosaceae 

Pimenteira Capsicodedron dinisii Canellaceae

Pitangueira Eugenia uniflora Myrtaceae

Rabo de bugio Lonchocarus campestris Fabaceae

Sete Capote Campomanesia guazumifolia Myrtaceae

Timbo Ateleia glazioviana Fabaceae

Umbu Phytolacca dioica L Phytolaccaceae

Uva Japão Hovenia dulcis Rhamnaceae

Uvaia Eugenia pyriformis Myrtaceae

Vacum Allophylus edulis Sapindaceae

Vassorinha Chysophyllum gonocarpum Leguminosae - Caesalpinioidaea

NOME POPULAR ESPÉCIE FAMÍLIA
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Figura 128: Famílias com maior número de indivíduos amostrados. 
Fonte: Construnível, 2013. 
 

As Famílias Myrtaceae com 9 espécies e Fabaceae  com 4 foram as 

famílias que apresentaram a maior diversidade, visualizado na figura a seguir.   

 
Figura 129: Famílias com maior número de espécies encontradas. 
Fonte: Construnível, 2013. 

Na área de influência direta da CGH Do Lontra, a vegetação encontra-se 

bastante reduzida, devido a fatores antrópicos, onde foram retiradas as espécies de 

valor econômico, as áreas que apresentam boas condições de regeneração, estão 

sendo utilizadas para cultivo de grãos e pecuária, no que se mostra visível à 

dificuldade de regeneração da vegetação ao estabelecimento do ecossistema 
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florestal. A margem esquerda do rio Lontra, caracterizada por ser a área de 

influência direta do empreendimento, onde estarão localizadas as estruturas 

(barramento, reservatório, canal adutor, conduto forçado e casa de força), encontra-

se dividida em sub-bosques e campo de pastagens, nestas áreas é possível 

visualizar algumas trilhas que seguem cortando a vegetação, aos seus arredores, os 

plantios de pastagens tornaram-se predominantes, em apenas alguns locais 

isolados pode-se verificar a presença de vegetação nativa, mas com modificações 

em seu habitat natural. 

 
Figura 130: Vista interna da vegetação no local do reservatório na margem direita. 
Fonte: Construnível, 2013. 
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Figura 131: Vegetação existe no local do futuro barramento da CGH Do Lontra. 
Fonte: Construnível, 2013. 
 

 
Figura 132: Vegetação existente em um trecho do futuro canal adutor. 
Fonte: Construnível, 2013. 
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Figura 133: Obtenção da altura total de uma árvore em um fragmento de mata no futuro canal adutor. 
Fonte: Construnível, 2013. 
 

A regeneração encontrada no sub-bosque é relativamente baixa em 

número de indivíduos, porém pode ser verificada a mesma diversidade de espécies 

presentes no estrato superior e médio. 

Devido á alta umidade apresentada no trecho remanescente da CGH Do 

Lontra na proximidade do rio Lontra, foi encontrado um pequeno número de 

indivíduos de epífitas, os quais vão diminuindo a ocorrência assim que nos 

afastamos e, consequentemente, começamos a subir em direção ao nível de 

montante do empreendimento. 

Na tabela a seguir, são apresentados os fatores fitossociológicos dos 

indivíduos da vegetação amostrada na AID da CGH Do Lontra, distribuídos de 

acordo com o Índice de Valor de Importância (IVI). 
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Tabela 24: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas para o estrato arbóreo da 
vegetação presente na CGH Do Lontra. 

 
Fonte: Construnível, 2013. 

As principais espécies encontradas foram: Diatenopteryx sorbifolia (Maria 

preta), com frequência relativa de 91% das unidades amostrais, seguida por 

Sorocea bonplandii (Cincho) com 83% de frequência das parcelas amostradas.  

A altura média encontrada foi de 7,42 metros e o DAP (Diâmetro à Altura do Peito, 

medido a 1,30m do solo) médio foi de 13,46 centímetros. O DAP foi obtido através 

da seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAP ALTURA

Médio Média (m) ABS Relat (%) ABS Relat (%) ABS Relat (%)

Açoita Luehea divaricata Tiliaceae 13,13 7,5 58,33       4,217          209 4,381    0,276 5,770       10,15   14,369 

Angico Albizia polycephala Fabaceae 14,77 8 58,33       4,217          221 4,639    0,398 8,329       12,97   17,185 

Araça do Mato Myrcianthes gigantea Myrtaceae 12,41 8 16,67       1,205          25 0,515    0,024 0,507       1,02      2,227   

Ariticum Rollinia sylvatica Annonaceae 20,08 9,45 66,67       4,819          135 2,835    0,378 7,921       10,76   15,575 

Aroeira vermelha Schinus terebinthifolius Anacardiaceae 13,69 7,5 8,33         0,602          12 0,258    0,015 0,308       0,57      1,168   

Branquilho Sebastiania commersoniana Euphorbiaceae 8,4 5,28 25,00       1,807          221 4,639    0,110 2,293       6,93      8,739   

Bugreiro Litharaea brasiliensis Anacardiaceae 11,12 6,93 25,00       1,807          172 3,608    0,169 3,530       7,14      8,945   

Camboata branco Matayba elaeagnoides Sapindaceae 14,32 8,5 8,33         0,602          12 0,258    0,016 0,337       0,59      1,197   

Camboata vermelho Capania vernalis Sapindaceae 17,36 8,86 41,67       3,012          135 2,835    0,273 5,724       8,56      11,571 

Camboim Myrcia selloi Myrtaceae 7,9 5,98 58,33       4,217          406 8,505    0,171 3,582       12,09   16,304 

Canafistula Peltophorum dubium Sapotaceae 15,92 10 8,33         0,602          12 0,258    0,020 0,417       0,67      1,277   

Canela amarela Nectandra lanceolata Lauraceae 19,74 8,25 33,33       2,410          49 1,031    0,132 2,757       3,79      6,198   

Canela do brejo Machaerium stipitatum Papilionoideae 10,35 5,75 16,67       1,205          25 0,515    0,018 0,371       0,89      2,091   

Canela merda Nectandra megapotamica Lauraceae 15,6 8,25 16,67       1,205          49 1,031    0,081 1,700       2,73      3,936   

Carne de vaca Stryrax leprosus Styracaceae 15,28 7 8,33         0,602          12 0,258    0,018 0,383       0,64      1,243   

Catiguá Trichilia elegans Lauraceae 7,85 5,67 25,00       1,807          74 1,546    0,032 0,664       2,21      4,017   

Cedro Cedrela fissilis Meliaceae 21,75 10,35 66,67       4,819          111 2,320    0,345 7,225       9,54      14,364 

Cerejeira Eugenia involucrata Myrtaceae 9,63 6,38 25,00       1,807          49 1,031    0,033 0,699       1,73      3,537   

Cha de Bugre Casearia sylvestris Flacourtiaceae 12,97 7,75 25,00       1,807          49 1,031    0,058 1,208       2,24      4,046   

Cincho Sorocea bonplandii Moraceae 7,15 5,2 83,33       6,024          664 13,918  0,240 5,023       18,94   24,964 

Cocão Erythroxylum deciduum Erythoxylaceae 10,19 8,5 8,33         0,602          12 0,258    0,008 0,170       0,43      1,030   

Espinheira santa Maytenus ilicifolia Celastraceae 6,84 4,75 16,67       1,205          25 0,515    0,008 0,163       0,68      1,884   

Farinha seca Albizia niopoides Fabaceae 11,3 7 16,67       1,205          25 0,515    0,020 0,423       0,94      2,143   

Guabiju Myrcianthes pungens Myrtaceae 11,94 6,5 8,33         0,602          25 0,515    0,023 0,484       1,00      1,602   

Guabiroba Campomanesia xanthocarpa Myrtaceae 9,61 5,78 41,67       3,012          197 4,124    0,150 3,149       7,27      10,285 

Guajuvira Patagonula americana Boraginaceae 16,79 7,44 58,33       4,217          98 2,062    0,231 4,826       6,89      11,105 

Guamirim Myrcia rostrata Myrtaceae 7,96 5 8,33         0,602          12 0,258    0,003 0,052       0,31      0,912   

Ipe amarelo Tabebuia pulcherrima Bignoniaceae 12,73 9,25 16,67       1,205          25 0,515    0,026 0,542       1,06      2,263   

Jeriva Syagrus romanzoffiana Palmae 19,1 9 8,33         0,602          12 0,258    0,029 0,599       0,86      1,459   

Leiteiro Sapium glandulatum Euphorbiaceae 8,82 5,08 66,67       4,819          307 6,443    0,203 4,240       10,68   15,502 

Mamica de cadela Zanthoxylum rhoifolium Rutaceae 11,8 7,3 33,33       2,410          61 1,289    0,055 1,158       2,45      4,856   

Maria Preta Diatenopteryx sorbifolia Sapindaceae 10,82 6,7 91,67       6,627          332 6,959    0,303 6,348       13,31   19,933 

Monjoleiro Acacia polyphylla Leguminosae - Mimosoideae 12,73 9 8,33         0,602          12 0,258    0,013 0,266       0,52      1,126   

Pessegueiro Brabo Prunus myrtifolia Rosaceae 13,69 6,67 25,00       1,807          37 0,773    0,045 0,932       1,70      3,512   

Pimenteira Capsicodedron dinisii Canellaceae 21,17 10,75 16,67       1,205          25 0,515    0,075 1,564       2,08      3,284   

Pitangueira Eugenia uniflora Myrtaceae 6,53 5 16,67       1,205          25 0,515    0,007 0,151       0,67      1,871   

Rabo de bugio Lonchocarus campestris Fabaceae 12,73 8,5 16,67       1,205          25 0,515    0,027 0,555       1,07      2,275   

Sete Capote Campomanesia guazumifolia Myrtaceae 10,66 6,75 33,33       2,410          49 1,031    0,038 0,796       1,83      4,236   

Timbo Ateleia glazioviana Fabaceae 9,11 6,42 58,33       4,217          221 4,639    0,130 2,722       7,36      11,578 

Umbu Phytolacca dioica L Phytolaccaceae 30,21 11 8,33         0,602          12 0,258    0,072 1,503       1,76      2,363   

Uva Japão Hovenia dulcis Rhamnaceae 16,15 8,23 50,00       3,614          135 2,835    0,251 5,259       8,09      11,709 

Uvaia Eugenia pyriformis Myrtaceae 13,7 9 8,33         0,602          12 0,258    0,015 0,308       0,57      1,168   

Vacum Allophylus edulis Sapindaceae 25,39 5,23 66,67       4,819          406 8,505    0,197 4,116       12,62   17,441 

Vassorinha Chysophyllum gonocarpum Leguminosae - Caesalpinioidaea 12,84 7,17 25,00       1,807          37 0,773    0,044 0,928       1,70      3,508   

SOMA 1.383,33 100,00        4.769 100,00  4,776 100,000   200,00 300,0   

MÉDIA 13,46 7,42

IVIIVC
FREQUÊNCIA DENSIDADE DOMINANCIA

NOME POPULAR ESPÉCIE FAMÍLIA

DAP = CAP

p
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Tabela 25: Dados das espécies amostradas, com seus respectivos valores. 

 
Fonte: Construnível, 2013. 

De acordo com os dados do inventário florestal, a área total de supressão 

da vegetação é de 2,95 ha, a vegetação da área apresenta uma área basal de, 19,9 

m²/ha, resultando em um volume de 376,34 m³/ha de madeira, o equivalente a 

489,2 mst/ha. 

Das espécies amostradas, a que apresentou o maior volume foi Albizia 

polycephala com 32,20 m³, seguida por Rollinia sylvatica com 30,56 m³ e Cedrela 

fissilis com 25,64 m³. 

DAP ALTURA VOLUME

Médio Média (m) Total Ha Total Ha (m³)

Açoita Luehea divaricata Tiliaceae 13,13 7,5 3,388      1,148       209          70,83       18,511     

Angico Albizia polycephala Fabaceae 14,77 8 4,890      1,658       221          75,00       32,196     

Araça do Mato Myrcianthes gigantea Myrtaceae 12,41 8 0,297      0,101       25            8,33         1,589       

Ariticum Rollinia sylvatica Annonaceae 20,08 9,45 4,650      1,576       135          45,83       30,564     

Aroeira vermelha Schinus terebinthifolius Anacardiaceae 13,69 7,5 0,181      0,061       12            4,17         0,881       

Branquilho Sebastiania commersoniana Euphorbiaceae 8,4 5,28 1,346      0,456       221          75,00       5,060       

Bugreiro Litharaea brasiliensis Anacardiaceae 11,12 6,93 2,072      0,703       172          58,33       11,569     

Camboata branco Matayba elaeagnoides Sapindaceae 14,32 8,5 0,198      0,067       12            4,17         1,094       

Camboata vermelho Capania vernalis Sapindaceae 17,36 8,86 3,361      1,139       135          45,83       20,212     

Camboim Myrcia selloi Myrtaceae 7,9 5,98 2,103      0,713       406          137,50    8,878       

Canafistula Peltophorum dubium Sapotaceae 15,92 10 0,245      0,083       12            4,17         1,589       

Canela amarela Nectandra lanceolata Lauraceae 19,74 8,25 1,619      0,549       49            16,67       9,328       

Canela do brejo Machaerium stipitatum Papilionoideae 10,35 5,75 0,218      0,074       25            8,33         0,891       

Canela merda Nectandra megapotamica Lauraceae 15,6 8,25 0,998      0,338       49            16,67       5,583       

Carne de vaca Stryrax leprosus Styracaceae 15,28 7 0,225      0,076       12            4,17         1,025       

Catiguá Trichilia elegans Lauraceae 7,85 5,67 0,390      0,132       74            25,00       1,591       

Cedro Cedrela fissilis Meliaceae 21,75 10,35 4,242      1,438       111          37,50       29,641     

Cerejeira Eugenia involucrata Myrtaceae 9,63 6,38 0,411      0,139       49            16,67       2,106       

Cha de Bugre Casearia sylvestris Flacourtiaceae 12,97 7,75 0,709      0,240       49            16,67       3,828       

Cincho Sorocea bonplandii Moraceae 7,15 5,2 2,949      1,000       664          225,00    11,113     

Cocão Erythroxylum deciduum Erythoxylaceae 10,19 8,5 0,100      0,034       12            4,17         0,553       

Espinheira santa Maytenus ilicifolia Celastraceae 6,84 4,75 0,096      0,033       25            8,33         0,365       

Farinha seca Albizia niopoides Fabaceae 11,3 7 0,248      0,084       25            8,33         1,127       

Guabiju Myrcianthes pungens Myrtaceae 11,94 6,5 0,284      0,096       25            8,33         1,228       

Guabiroba Campomanesia xanthocarpa Myrtaceae 9,61 5,78 1,849      0,627       197          66,67       9,659       

Guajuvira Patagonula americana Boraginaceae 16,79 7,44 2,833      0,960       98            33,33       17,331     

Guamirim Myrcia rostrata Myrtaceae 7,96 5 0,031      0,010       12            4,17         0,199       

Ipe amarelo Tabebuia pulcherrima Bignoniaceae 12,73 9,25 0,318      0,108       25            8,33         1,949       

Jeriva Syagrus romanzoffiana Palmae 19,1 9 0,352      0,119       12            4,17         2,060       

Leiteiro Sapium glandulatum Euphorbiaceae 8,82 5,08 2,489      0,844       307          104,17    10,877     

Mamica de cadela Zanthoxylum rhoifolium Rutaceae 11,8 7,3 0,680      0,230       61            20,83       3,293       

Maria Preta Diatenopteryx sorbifolia Sapindaceae 10,82 6,7 3,727      1,263       332          112,50    19,288     

Monjoleiro Acacia polyphylla Leguminosae - Mimosoideae 12,73 9 0,156      0,053       12            4,17         0,916       

Pessegueiro Brabo Prunus myrtifolia Rosaceae 13,69 6,67 0,547      0,185       37            12,50       2,281       

Pimenteira Capsicodedron dinisii Canellaceae 21,17 10,75 0,918      0,311       25            8,33         6,767       

Pitangueira Eugenia uniflora Myrtaceae 6,53 5 0,089      0,030       25            8,33         0,315       

Rabo de bugio Lonchocarus campestris Fabaceae 12,73 8,5 0,326      0,110       25            8,33         1,839       

Sete Capote Campomanesia guazumifolia Myrtaceae 10,66 6,75 0,467      0,158       49            16,67       2,163       

Timbo Ateleia glazioviana Fabaceae 9,11 6,42 1,598      0,542       221          75,00       7,610       

Umbu Phytolacca dioica L Phytolaccaceae 30,21 11 0,883      0,299       12            4,17         6,312       

Uva Japão Hovenia dulcis Rhamnaceae 16,15 8,23 3,088      1,047       135          45,83       17,275     

Uvaia Eugenia pyriformis Myrtaceae 13,7 9 0,181      0,061       12            4,17         1,058       

Vacum Allophylus edulis Sapindaceae 25,39 5,23 2,417      0,819       406          137,50    9,660       

Vassorinha Chysophyllum gonocarpum Leguminosae - Caesalpinioidaea 12,84 7,17 0,545      0,185       37            12,50       2,912       

SOMA 58,707   19,901     4.769       1.616,67 376,34     

MÉDIA 13,46 7,42

NOME POPULAR ESPÉCIE FAMÍLIA
AREA BASAL Nº DE ÁRVORES
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Figura 134: Espécies com maior volume estimado (m³/2.95ha). 
Fonte: Construnível, 2013. 

 
Figura 135: Índice de valor de importância e frequência relativa. 
Fonte: Construnível, 2013. 

7.1.5 Status de Conservação 

Para o levantamento das espécies da flora, raras, endêmicas ameaçadas 

de extinção e imunes do empreendimento, utilizou-se a observação direta das 

espécies através do caminhamento nas áreas diretamente afetadas pela CGH Do 

Lontra.  
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Entre os indivíduos identificados não há presença de espécies 

ameaçadas de extinção segundo a Portaria N° 37-N, de abril de 1992. O IBAMA 

torna pública a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileiras Ameaçada de Extinção 

e a Relação das Espécies Ameaçadas de Extinção no Paraná. 

7.2 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE 

RECONHECIDA IMPORTÂNCIA PARA A BIODIVERSIDADE, 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS, ESTADUAIS, 

MUNICIPAIS E RESPECTIVAS ÁREAS DE AMORTECIMENTO 

As unidades de conservação são espaços territoriais, incluindo seus 

recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de 

preservar o patrimônio biológico existente e proporcionar melhores condições para a 

auto reprodução do meio ambiente natural (MMA, 2012).  

Para atingir esse objetivo de forma efetiva e eficiente, foi instituída a Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, a qual criou o Sistema Nacional de Conservação da 

Natureza (SNUC). A Lei do SNUC representou grandes avanços à criação e gestão 

das UC nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal). Além disso, 

estabeleceu mecanismos que regulamentam a participação da sociedade na gestão 

das UC, potencializando a relação entre o Estado, os cidadãos e o meio ambiente 

(MMA, 2012).  

As Unidades de Conservação estão divididas em duas categorias, 

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. A tabela a seguir 

resume as principais características e funcionalidades de cada categoria. 
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Tabela 26: 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 27: Unidades de conservação de Uso Sustentável. 

 
Fonte: WWF, 2013. 

No Estado do Paraná há 68 unidades de conservação estaduais que 

somam 1.205.632,0862 hectares de áreas conservadas, das quais 45 são unidades 

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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de conservação de Proteção Integral e 23 unidades de conservação de Uso 

Sustentável (IAP/DIBAP, 2012).  

Destas unidades de conservação, as que se destacam por se 

encontrarem na região sudoeste do estado, onde está localizado o município do 

empreendimento, são: ARIE do Buriti, no município de Pato Branco, e o Parque 

Estadual Vitório Piassa, também localizado no município de Pato Branco.  

 Das unidades de conservação municipais, destacam-se: Parque 

Municipal de Salto do Lontra (4,84ha), em Salto do Lontra;Parque Municipal Irmão 

Cirilo (25,35ha), no município de Francisco Beltrão; Parque Municipal Barro Preto 

(10,28ha) e Parque Municipal Flor da Serra (10,80ha), no município de Coronel 

Vivida; Parque Municipal Caminhos da Natureza (3,33ha), Parque Municipal Córrego 

das Pedras (2,33ha), e Parque Municipal da Pedreira (10,71ha), em Pato Branco; 

Parque Municipal Jirau Alto (33,44ha), no município de Dois Vizinhos (IAP/DIBAP, 

2008). 

Em relação às RPPNs (Reserva Particular de Patrimônio Natural), o 

estado do Paraná conta com 222 RPPN cadastradas e averbadas em caráter 

perpétuo conforme determina o Decreto Federal 5.746 de 05 de abril de 2006 e 

Decreto Estadual 1.529 de 02 de outubro de 2007, perfazendo um total de 52.014,85 

hectares de área conservada, distribuídas por 98 municípios (dados atualizados pelo 

IAP em 12/09/2011). 

Deste total, 213 áreas de âmbito Estadual (IAP) somando 44.259,4 ha 

(85,09%), distribuídas em 94 municípios e 09 áreas de âmbito Federal (ICMBIO) 

somando 7.755,45 ha (14,91 %), distribuídas em 9 municípios (IAP, 2011) 

As RPPN’s que se localizam na região sudoeste do estado e que 

possibilitam a existência de áreas florestais bem formadas onde a fauna possa 

garantir sua existência, são: RPPN Graciolino Ivo Sartor (4,384ha), RPPN 

TeolideMariaBalzan Breda (18,00ha), RPPN Lauro Luiz Vailatti (2,42ha), RPPN 

Adealmo Ferri (7,90ha), RPPN Ricardo Mior (4,84ha), RPPN Odila PolettoMior 

(4,84ha), RPPN Vit’ Água Club (7,00ha), RPPN Elza Mior (4,84ha), RPPN Claudino 

Luiz Graff (2,60ha), RPPN Antonio Garbin Neto (4,84ha) e RPPN Celso Stedile e 

Outra (30,00ha) em Coronel Vivida; RPPN Dérico Dalla Costa (23,95ha), RPPN 

Diomar Dal Ross (5,20ha), RPPN CPEA - Centro Pastoral Educacional e 

Assistencial "Dom Carlos" (3,63ha) e RPPN AABB (5,60ha) em Pato Branco; RPPN 
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Olivio Expedito Pastro (3,00ha), RPPN HelmuthKrause (12,50ha), RPPN  Sítio 

Cagnini (8,00ha) e RPPN Sítio Alegre (12,00ha) em Verê; RPPN 

RicieriPizzato(15,00ha), RPPN Granja Perobal (23,41ha), RPPN Fazenda Alagado 

do Iguaçu (26,00ha) em São Jorge do Oeste; RPPN Francisco Bari vieira (20,00ha) 

em Flor da Serra do Sul; RPPN Carlos Valdir Maran (46,70ha), RPPN Edemar José 

Fiss (14,52ha), RPPN João Mazzocato (12,00ha), RPPN Severino Mazzocato 

(25,00ha) em Bom Jesus do Sul (IAP, 2011).  

Destaca-se a importância do conhecimento das áreas protegidas da 

região para projetos que tenham compromisso com a preservação e recuperação do 

meio ambiente, sendo espontâneo ou por força da lei, para que promova a formação 

de corredores ecológicos e maciços florestais, que são ferramentas essenciais para 

a minimização de impactos e recuperação ambiental. 

7.3 ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FRAGMENTOS 

FLORESTAIS 

7.3.1 Situação atual dos remanescentes florestais 

O bioma Mata Atlântica cobre aproximadamente 98% do estado do 

Paraná e tem como principal unidade fitoecológica a Floresta Ombrófila Mista 

(FOM), também conhecida como Floresta com Araucárias, que, originalmente, cobria 

40% do estado do Paraná. 
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Figura 136: Mapa da cobertura vegetal nativa original do estado do Paraná. 
Fonte: IPARDES, 2010. 

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 137: Mapa do uso do solo e identificação de remanescentes florestais do estado do Paraná. 
Fonte: IPARDES, 2010. 
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Como se observa na figura anterior, o sudoeste do estado do Paraná, 

local de estudos para a implantação da CGH Do Lontra, possui em larga escala a 

utilização das terras para agricultura intensiva, pastagem e usos mistos, restando 

pouquíssimas áreas com reflorestamento, porém, sem identificação se os mesmos 

possuem vegetação nativa ou introduzida.  

Devido à ocupação do solo da região e a dinâmica da utilização dos 

recursos florestais, é possível constatar que o estado atualmente possui poucas 

áreas que podem ser classificadas como floresta nativa em bom estado de 

conservação, sendo a região sudoeste uma das regiões onde se notam 

remanescentes bastante degradados, conforme podemos observar na figura a 

seguir. 

 
Figura 138: Mapa da cobertura vegetal remanescente do estado do Paraná. 
Fonte: IPARDES, 2010. 

Mesmo não existindo uma informação precisa sobre a situação dos 

remanescentes da floresta ombrófila mista, uma análise aos dados primários de 

observações a campo e dados secundários como imagens e mapas, nos permite 

observar que na região de inserção da CGH Do Lontra podemos encontrar poucos 

remanescentes florestais em bons estágios de conservação. Na região é visível que 

a formação florestal original, devido às diversas atividades antrópicas, se encontra 
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alterada, sendo composta em sua maioria por fragmentos em diferentes estágios 

sucessionais. 

Verifica-se também que as Áreas de Preservação Permanente no entorno 

no rio encontram-se descaracterizadas e em alguns pontos não atingem a margem 

definida por lei, como podemos verificar na figura a seguir. 

 

 
Figura 139: Áreas de Preservação Permanente e fragmentos florestais do entorno da ADA. 
Fonte: Adaptado de Google Earth, 2013.  

 

 

 

 

Pablo Pisetta Bona 

Responsável Técnico 

Engenheiro Florestal 

CREA/SC: 109308-2 

 

 



 

Empreendedor: Idiomar Zanella 
Rio Lontra 
Salto do Lontra- PR  

Relatório Ambiental Simplificado 
Potência Instalada: 0,82 MW 
CGH do Lontra 

223 
 

 

 
CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 
Coordenador geral: Cleber Antônio Leites CREA-SC nº 084660-3 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha nº 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 
Fone/fax: 49 – 3433-1770 Email: ambiental@construnivelconstrutora.com.br 
  

 

7.4 FAUNA 

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 no território brasileiro possua o maior número de 

mamíferos chegando a 524 espécies, o segundo maior número de anfíbios com 517 

espécies, o terceiro maior número de aves com 1.622 espécies e em quinto lugar os 

répteis com uma população de 468 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).  

Mas essa imensa riqueza encontra-se em uma parcela significativa de 

ameaça. Nesses fatores incluem a caça predatória, destruição e redução de 

ecossistemas, poluições do ecossistema, comércio ilegal, introdução de espécies 

exóticas, usos frequentes de agrotóxicos e perda de fontes alimentares (MIKICH & 

BÉRNILS, 2004). Os estudos visaram avaliar os principais grupos de fauna, sendo 

eles: mastofauna, avifauna, herpetofauna, com anfíbios e répteis, e ictiofauna. 

7.4.1 Mastofauna 

Os mamíferos são um grupo com ampla distribuição, com sua ocorrência 

se estendendo em todos os continentes. O Brasil apresenta a maior biodiversidade 

de mamíferos, contendo 500 espécies, sendo que no Paraná a primeira listagem 

publicada relacionava 152 espécies de mamíferos (LANGE & JABLONSKI, 1998).  

Atualmente, através do desenvolvimento de novos estudos e do maior 

número de pesquisadores dedicando-se à pesquisa de campo e levando-se em 

conta as coleções científicas regionais, esse número aumentou para 176 espécies 
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(LANGE & JABLONSKI, 1998), a qual já foi aumentada para 180 espécies. Segue a 

lista de alguns mamíferos que ocorrem no estado do Paraná:  

 
Tabela 28: Mamíferos com ocorrência no estado do Paraná. 

 
Fonte: MMA, 2006. 

Zorrilho

Tatu-de-rabo-mole Cabassous tatouay

Ratão-de-banhado

Macaco-prego Cebus nigritus

Veado-mateiro Mazama americana

Myocastor coypus

Rato-da-cana Holochilus brasiliensis

Lista de mamíferos com possível ocorrência no estado do Paraná

Cuíca-lanosa Caluromys philander

Cuíca 

Marsupial 

Preguiça-comum Bradypus variegatus

Tatu-galinha; itê

Gambá; saru; raposa Didelphis albiventris

Lutreolina crassicaudata

Marmosops paulensis

Tamanduá-bandeira

Morcego frugívoro

Morcego hematófago 
Bugio 

Priodontes maximus

Catita Monodelphis scalops

Tamandua tetradactyla

Myrmecophaga tridactyla

Artibeus planirostris

Diaemus youngi

Dasypus novemcinctus

Tatu-canastra 

Peropteryx macrotis

Gato-do-mato Leopardus tigrinus

Leão-baio; onça; onça-parda; puma Puma concolor

Alouatta caraya

Morcego 

Tamanduá; tamanduá-mirim 

Onça; onça-pintada; pantera-negra Panthera onca

Lontra 

Graxaim; cachorro-do-mato Cerdocyon thous

Leopardus pardalis

Lontra longicaudis

Jaguatirica; leãozinho

Irara Eiara barbara

Ctenomys flamarioni

Quati Nasua nasua

Anta Tapirus terrestris

Cateto; porco-do-mato Pecari tajacu

Esquilo; quati-coco; serelepe Sciurus aestuans

Rato-do-mato Abrawayaomys ruschii

Conepatus chinga

Raposa do campo Pseudalopex gymnocercus

Guaxinim Procyon cancrivorus

Capivara Hydrochoerus hydrochaeri

Cutia Dasyproctidae

Paca Cuniculus paca

Preá Cavia fulgida

Queixada; porco-do-mato Tayassu pecari

Cervo-do-pantanal Blastocerus dichotomus

Veado-campeiro Mazama gouazoubira

Tuco-tuco 
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Muito embora o estado do Paraná se destaque por sua grande 

diversidade mastofaunística, ainda pouco se conhece quanto às composições em 

forma mais específica de comunidades em diversas regiões. Dessa forma, os 

estudos de levantamento faunístico são relevantes para enriquecer a informações 

sobre as diferentes espécies e locais ainda não estudados, pois, como se sabe, os 

mamíferos constituem um dos grupos mais complexos do reino animal, reunindo 

características que possibilitam a ocupação de uma grande quantidade de nichos 

nos ambientes terrestres e aquáticos (EISENBERG, 1989).  

Entre essas características destacam-se, além da endotermia, a grande 

eficiência na reprodução e na alimentação. A eficiência reprodutiva é decorrente do 

desenvolvimento do embrião dentro do organismo materno, da presença de 

glândulas mamárias e do elevado cuidado com os filhotes. Já a eficiência alimentar 

é conferida pela habilidade na apreensão e no processamento de alimentos, 

resultante do alto grau de especialização dos dentes, que atingem a sua maior 

complexidade estrutural nesse grupo (PIRLOT, 1976; POUGH et al., 1993). 

Por outro lado, alguns aspectos podem contribuir para a fragilidade de 

muitas espécies de mamíferos, fazendo com que se tornem mais vulneráveis 

ocorrendo o declínio ou a extinção de populações em determinadas regiões como 

tamanho corporal, o nível de especialização, o tamanho das populações naturais e o 

potencial reprodutivo. Além desses aspectos existem os socioambientais, 

relacionados ao interesse econômico e/ou cinegético, o tipo de organização social, a 

extensão da distribuição geográfica, a representatividade e o grau de ameaça dos 

ambientes, assim esses fatores estão diretamente ligados à aceleração dos 

processos de extinção das espécies. 

É importante salientar que entre os principais fatores responsáveis pelo 

desaparecimento de espécies de mamíferos, é a transformação ambiental que 

ocorre através da exploração agropecuária, da exploração florestal, da introdução de 

espécies exóticas, da caça e do comércio ilegal desencadeando consequências 

como a perda da diversidade biológica. 

Diante disso, sabe-se que entre os grupos terrestres, geralmente a 

mastofauna é o primeiro grupo a ser atingido nos processos antrópicos, por serem 

homeotérmicos, demandam um suprimento energético relativamente alto 

necessitando de grandes áreas para a sobrevivência. 
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Os animais em ameaça de extinção podem ter diferenças em níveis 

regionais, sendo que o Paraná apresenta uma lista vermelha de animais ameaçados 

de extinção no estado contando com 28 espécies de mamíferos descritas. Entre elas 

estão: 

Tabela 29: Mamíferos ameaçados de extinção no estado do Paraná. 

 
Fonte: WWF, 2013. 

7.4.1.1 Objetivos 

O presente estudo da mastofauna na AID – Área de Influência Direta da 

CGH do Lontra tem como objetivos: 

 Realizar o levantamento das espécies da mastofauna na AID da CGH do 

Lontra no rio Lontra, interior do município de Salto do Lontra - PR;  

 Demonstrar seus valores quantitativos e qualitativos, presentes nos 

ambientes amostrais; 

 Indicar a possível ocorrência de espécies criticamente ameaçadas com suas 

possíveis rotas migratórias, diferenciando espécies nativas de exóticas que 

possam vir a ocorrer no local; 

 Avaliar os possíveis impactos ambientais decorrentes da implantação do 

empreendimento em relação à comunidade faunística. 

Paca Agouti paca

Anta Tapirus terrestris

Cervo; cervo-do-pantanal Blastocerus dichotomus

Cateto; tateto Pecari tayacu

Tapiti 

Raposa do campo Pseudalopex gymnocercus

Sylvilagus brasiliensis

Gato do mato pequeno leopardus tigrinus

Lontra Lontra longicaudes

Bugio; bugio-preto Alouatta caraya

Puma Puma concolor

Leopardus pardalisJaguatirica

Ariranha 

Mamíferos ameaçados de extinção no estado

Pteronura brasiliensis

Tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla

Lobo-guará Chrysocyon brachyurus
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7.4.1.2 Metodologia para a amostragem da mastofauna 

O levantamento da mastofauna na AID e AII da CGH do Lontra ocorreu 

entre os dias 13 a 17 de maio de 2013. 

Neste período, os registros de mamíferos foram obtidos pelos seguintes 

métodos: (1) busca ativa; (2) entrevistas; (3) armadilha de capturas; (4) 

levantamento de dados secundários das espécies. Estes métodos foram 

desenvolvidos no período diurno, sendo 8 horas diárias e com um esforço amostral 

de 40 horas campo/homem, sendo a equipe ambiental composta por três biólogas, 

contemplando um esforço amostral de 120 horas. 

Visando diagnosticar melhor a área do aproveitamento, como já 

comentado, o levantamento de mastofauna contou com mais de um método de 

estudo: 

Levantamento de dados secundários  

Na consulta às publicações, efetuou-se inicialmente a catalogação de 

todos os registros de mamíferos oriundos da região do empreendimento, e a partir 

disso procedeu-se uma avaliação in loco, visando às áreas AID e AII do 

empreendimento para fins de predição das possibilidades de ocorrência de 

espécies. 

Entrevistas com moradores locais  

Os entrevistados foram indagados sobre as espécies de mamíferos 

existentes na área de influência direta do empreendimento. Em alguns casos, para 

esclarecer dúvidas, pediu-se uma descrição do animal e das características que o 

distinguem de outros animais semelhantes e se necessário utiliza-se fotos. 

Moradores locais antigos e que demonstraram maior conhecimento sobre o grupo 

também foram questionados sobre as espécies que não ocorrem mais no ambiente. 

Entrevistas são particularmente efetivas para o registro de mamíferos bem 

conhecidos pela população. 

Busca ativa 

Este método baseou-se na visualização direta além de vestígios de 

rastros, fezes, fósseis, pelos e grunhidos dos animais. Os registros são obtidos 

através de caminhadas a pé ou com veículo automotor, em diferentes horários do 
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dia e0 da noite. Os dados e a identificação dos táxons, de acordo com a forma de 

registro, foram tomados da seguinte forma: 

• Observação direta de animais vivos: registra-se a espécie, a data, o 

horário, local, número de indivíduos, comportamento, registro fotográfico se possível, 

entre outros dados. 

• Observação direta de animais mortos: registra-se a espécie, a data, 

o horário, local, o número de indivíduos e registro fotográfico. 

• Pegadas: registra-se a data, o local, a espécie e o registro fotográfico. 

Consideram-se confirmadas a presença das espécies somente quando as pegadas 

forem identificadas com alto grau de confiabilidade. 

• Fezes: registra-se a data, o local, o microambiente e o registro 

fotográfico.  

Armadilhas 

Utilizou-se armadilhas de aço galvanizado, modelo Sherman 

(31x08x09cm) e modelo Tomahawk (30x17,5x15,5 cm e 50x21,5x20,5cm) para 

mamíferos de pequeno porte, conforme a figura a seguir. As iscas utilizadas foram 

frutas (banana), bacon, salsicha e cereal. 

No momento da instalação das armadilhas anotaram-se as coordenadas 

geográficas (UTM) com equipamento GPS, o microambiente e realizado o registro 

fotográfico. Todas as armadilhas instaladas foram revisadas diariamente no período 

matutino entre 07h00 min e 09h00 min. Na vistoria coletaram-se dados como a data, 

hora do registro e a identificação da espécie que, posterior à coleta de dados,foi 

devolvida ao seu habitat. 

Na revisão das armadilhas foram registrados os resultados da captura 

sendo usado “P” para positivo e “N” para negativo os animais capturados foram 

devolvidos ao seu habitat. 
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Figura 140: Modelos de armadilhas que utilizadas para mamíferos de pequeno porte. 
Fonte: Construnível, 2012. 

As armadilhas foram dispostas em ambas as margens (direita e esquerda) 

do rio Lontra, além disso, ocorreu a instalação no local onde será a casa de força e 

as outras estruturas do empreendimento, assim propondo contemplar locais 

estratégicos de passagem de animais, com o objetivo de capturar as espécies com 

ocorrência na área do empreendimento. 

Dessa forma as armadilhas de captura contemplaram cerca de 31 pontos 

amostrais conforme a figura a seguir, contemplando esforço amostral de 4 (quatro) 

noites para cada área. 

A identificação dos mamíferos encontrados bem como a nomenclatura 

utilizada para espécies será através de literatura específica, tendo como contribuição 

o livro, “Mamíferos do Brasil – Guia de identificação” (REIS et al., 2010). 
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Tabela 30: Pontos amostrais, coordenada geográficas das armadilhas para pequenos mamíferos e 
roedores. 

 
Fonte: Construnível, 2013. 

  

LATITUDE LONGITUDE

ARM 01 7154318.13 m S 268945.12 m E

ARM 02 7154324.72 m S 268935.26 m E

ARM 03 7154330.07 m S 268936.78 m E

ARM 04 7154331.23 m S 268927.32 m E

ARM 05 7154342.98 m S 268940.07 m E

ARM 06 7154340.11 m S 268915.32 m E

ARM 07 7154351.84 m S 268920.94 m E

ARM 08 7154380.67 m S 268921.34 m E

ARM 09 7154385.89 m S 268909.20 m E

ARM 10 7154398.90 m S 268905.76 m E

ARM 11 7154431.01 m S 268897.67 m E

ARM 12 7154444.59 m S 268906.97 m E

ARM 13 7154414.24 m S 268895.55 m E

ARM 14 7154458.09 m S 268874.30 m E

ARM 15 7154429.22 m S 268858.44 m E

ARM 16 7154417.68 m S 268870.29 m E

ARM 17 7154469.93 m S 268854.01 m E

ARM 18 7154506.66 m S 268856.89 m E

ARM 19 7154477.33 m S 268884.31 m E

ARM 20 7154298.14 m S 269133.62 m E

ARM 21 7154301.13 m S 269120.82 m E

ARM 22 7154313.29 m S 269093.10 m E

ARM 23 7154326.47 m S 269048.09 m E

ARM 24 7154313.60 m S 269041.18 m E

ARM 25 7154337.99 m S 269016.16 m E

ARM 26 7154321.83 m S 268998.17 m E

ARM 27 7154338.89 m S 268997.77 m E

ARM 28 7154345.13 m S 268980.49 m E

ARM 29 7154447.97 m S 268834.12 m E

ARM 30 7154475.34 m S 268922.90 m E

ARM 31 7154462.38 m S 268910.47 m E

ARMADILHAS
COORDENADAS UTM
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Figura 141: Distribuição dos pontos amostrais, armadilhas para amostragem de mamíferos. 

Fonte: Adaptado Google Earth 2013. 
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7.4.1.3 Resultados e discussões 

O levantamento mastofaunístico na Área de Influência Direta da CGH do 

Lontra resultou na identificação de 08 espécies nativas, de 07 famílias distintas. 

Além destas, ocorrem animais domésticos como boi (Bos taurus Linnaeus 1758), 

gato (Felis catus, Linnaeus 1758), cachorro (Canis familiaris, Linnaeus 1758) e 

animais exóticos e sinantrópicos como rato doméstico (Rattu sp.). 

A tabela a seguir contempla a lista as espécies de mamíferos registrados 

e inferidos para as áreas estudadas do empreendimento, os dados de inferência 

foram registrados a partir dos dados levantados pelo IPARDES/BRDE (2004). Com 

base em dados primários obteve-se a lista com a ocorrência confirmada e nos 

secundários a provável ocorrência da mastofauna da região. 

Tabela 31: Lista de mamíferos com ocorrência confirmada no local do empreendimento. 

 
Fonte: Construnível, 2013. 

7.4.1.4 Análise dos resultados 

O levantamento mastofaunístico na AID e AII da CGH do Lontra resultou 

na identificação de 08 espécies nativas através dos métodos aplicados. Além das 

espécies silvestres, obteve-se o registro dos animais domésticos para a área de 

Nome Ambiente Origem
Grau 

ameaça

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae

Didelphis  albiventris Gambá  FLO ENT/CAP PP

CINGULATA
Dasypoidae

Dasypous sp Tatu  FLO ENT PP

CARNIVORA
Felidae

Leopardus tigrinus Gato do mato pequeno  FLO/CAP ENT VL

Procyonidae

Nasua nasua Quati  FLO ENT PP

RODENTIA
Agoutidae

Cuniculus paca Paca AQU/CAP ENT VL

Rattus sp. Rato-comum FLO/CAP CAP PP

PILOSA
Mustelidae

Lontra longicaudis Lontra  AQU ENT VL

 Leporidae
Lepus europaeus Lebre-comum CAT ENT PP

Ordem/Família/Espécie

 Lagomorpha
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estudo. Sendo assim, a tabela a seguir contempla a lista das espécies de mamíferos 

registrados para a área de influência do empreendimento. 

 
Figura 142: Gráfico com a ilustração das famílias em representatividade. 

Fonte: Construnível, 2013. 

Com o presente levantamento de dados da fauna do local do 

empreendimento CGH do Lontra, foram registradas 08 espécies divididas em 07 

ordens, visto que as ordens mantiveram um equilíbrio na representatividade, as 

quais foram: Didelphidae e Dasypoidae, com 15% de representatividade cada uma, 

seguidas das ordens Felidae, Agoutidae, Leporidae, Procyonidae e Mustelidae, com 

14% cada uma. Sendo que foram capturados três indivíduos da espécie Didelphis 

albiventris e um individuo da família Rattu sp, ambos foram identificados, 

fotografados e soltos novamente em seu habitat, conforme as imagens a seguir: 
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Figura 143: Espécies capturadas e devolvidas a seu ambiente natural. 

Fonte: Construnível, 2013. 

7.4.1.4.1 Características ecológicas 

Quanto às características das espécies estudadas, foram analisados 

alguns aspectos ecológicos como: comportamento social, dieta alimentar, 

locomoção, e período de atividade. 

Comportamento social: O comportamento social é a característica que 

abrange sobre como um animal interage com os membros de sua própria espécie. 

Das espécies levantadas para o local estudado os comportamentos sociais 

resultantes foram que 62% dos indivíduos são de comportamento solitário, 38% 
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vivem em grupos, nenhumas das espécies exclusivamente vivem em pares ou de 

comportamento variável. 

 
Figura 144: Gráfico do comportamento social das espécies levantadas. 
Fonte: Construnível, 2013. 

Dieta alimentar: Característica para descrever a dieta dominante de uma 

determinada espécie ou grupo de espécies. Os indivíduos estudados apresentam 

uma dieta variada e equilibrada. 

 
Figura 145: Hábito alimentar das espécies levantadas para o local do empreendimento. 
Fonte: Construnível, 2013. 

Locomoção/habitat: Os recursos de adaptação do animal, nessas 

características foram verificados os ambientes predominantes de convivência dos 

indivíduos, a essa característica 50% são semiarborícola, 25% semiaquáticos, 25% 

terrestre.  
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Figura 146: Ambientes de convivência das espécies registradas para a área estudada. 
Fonte: Construnível, 2013. 

Período de atividade: O período de atividade conta com o período que 

os indivíduos estão em maior atividade sendo que para a área do local foram 

identificados indivíduos com 75% de atividade exclusivamente noturna, e 25% de 

atividade exclusivamente diurna. 

 

 
Figura 147: Período de atividade das espécies encontradas no local. 
Fonte: Construnível, 2013. 
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7.4.1.4.1 Descrição das espécies registradas 

 

Classificação Científica 

Nome Comum: Gambá 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Mammalia 

Ordem: Didelphimorphia 

Família: Didelphidae 

Gênero: Didelphis 

Espécie: Didelphis albiventris (Lund,1840) 

 
Fonte: Brasil cidadão 2013.  

 

Descrição da espécie  

Há variações consideráveis na coloração, 

com alguns indivíduos mais escuros do que 

outros, apresentam uma coloração com 

predominância grisalha, tendo variação da 

pelagem escura e esbranquiçada, a face 

apresenta três listras pretas, sendo uma 

central na fronte, e as demais sobre os 

olhos, as orelhas são pretas na base e 

branco rosadas na metade distal. Possuem 

calda preênsil, parcialmente coberta de 

pelos em até dois terços da parte basal. 

Alimentação  

Essa espécie é considerada generalista, 

consumindo desde pequenos vertebrados 

como roedores e aves de pequeno porte, 

rãs lagartos até insetos e caranguejos e 

frutos. 

 
Reprodução  

A estação reprodutiva abrange o período de 

agosto a março, podendo variar conforme a 

latitude. As fêmeas da primeira ninhada de 

uma estação reprodutiva são capazes de 

reproduzirem ao final daquela estação a 

gestação dura entre 12 e 14 dias, tendo de 

4 a 14 filhotes.  

 
Hábitos 

Possuem hábitos crepusculares e noturnos, 

espécie considerada solitária, pode viver 

com facilidade em áreas urbanas. 

 
Distribuição geográfica  

Abrangem grande parte das regiões leste, 

centro oeste e sul do Brasil, com exceção 

de uma faixa ao extremo leste onde 

predomina a mata atlântica.  

 
Grau de ameaça 

 

 



Empreendedor: Idiomar Zanella 
Rio Lontra 
Salto do Lontra- PR  

Relatório Ambiental Simplificado 
Potência Instalada: 0,82 MW 
CGH do Lontra 

238 
 

 

 
CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 
Coordenador geral: Cleber Antonio Leites CREA-SC nº 084660-3 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha nº 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 
Fone/fax: 49 – 3433 1770  Email: ambiental@construnivelconstrutora.com.br  
  

 

Classificação Científica 

Nome Comum: Quati 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata  

Classe: Mammalia 

Ordem: Carnívora 

Família: Procyonidae 

Gênero: Nasua 

Espécie: Nasua nasua (LINNAEUS,1766). 

 
Fonte: Ecoblogando 2013. 

 

Descrição da espécie  

Animal de médio porte com cabeça triangular, 

orelhas pequenas e arredondadas, focinho 

estreito pontiagudo e móvel, membros 

anteriores mais curtos que os posteriores e 

cauda longa. A face é escura, com um par de 

manchas brancas abaixo e acima dos olhos, 

Com pelagem longa, tendo coloração que 

varia do alaranjado, e castanho claro para 

marrom escura, sendo que a região ventral é 

mais clara. Sendo a cauda anelada intercalada 

pelo marrom escuro e marrom claro. 

Alimentação  

Espécie onívora considerada 

oportunista que alimentam-se de quase 

tudo, pequenos mamíferos, pássaros, 

répteis, invertebrados, frutos, raízes 

podendo alimentar-se de carniça. 

Reprodução  

Na época do acasalamento, um único 

macho pode copular com varias fêmeas 

depois de aceito a sua entrada no 

grupo.A gestação dura em média 

setenta dias nascendo entre dois e sete 

filhotes. Quem atingem a maturidade 

aos dois anos, quando então os machos 

são expulsos do grupo. 

Hábitos 

É considerado de hábitos diurnos e 

semiarborícola, além pela variedade de 

frutos que ingeridos, é considerado um 

agente dispersor de sementes, os 

machos adultos são solitários enquanto 

as fêmeas e os juvenis podem formar 

um grupo de até 40 indivíduos. 

Distribuição geográfica  

No Brasil essas espécies ocorrem em 

todos os biomas. 

Grau de ameaça 

 

 

Classificação Científica  
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Nome Comum: Paca 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Mammalia 

Ordem: Rodentia 

Família: Cuniculidae 

Gênero: Cuniculus 

Espécie: Cuniculus paca (LINNAEUS, 

1766). 

 
Fonte: Romes, 2009. 

 

Descrição da espécie  

Considerados roedores de tamanho grande, 

com cinco dígitos nas patas posteriores e 

quatro nas patas anteriores. A cauda é 

muito reduzida ou ausente, possuem dois 

pares de mamas. A coloração da pelagem 

varia entre as cores castanho-avermelhado 

e castanho-escuro, com o ventre mais claro 

e as laterais com manchas brancas e 

redondas longitudinalmente. 

 

Alimentação  

Apresenta dieta de brotos, tubérculos e 

frutos caídos. 

 

Reprodução  

Atingem maturidade sexual por volta de 9 

meses de vida, depois da copula a 

reprodução a gestação dura em média 61 

dias,  sendo que cada cria da origem a 

um filhote, e os mesmos desmamados 

aos 21 dias. 

 

Hábitos 

Possuem hábitos terrestres e vivem 

próximo a água onde buscam refúgio 

caso ameaçados, são solitários, mas 

podem viver em pares ocasionalmente, 

possuem hábitos noturnos. 

 

Distribuição geográfica  

 

No Brasil ocorrem em todos os biomas e 

estados. 

 

Grau de ameaça 

 

 

 

 

Classificação Científica Alimentação  
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Nome Comum: Gato do mato pequeno 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Mammalia 

Ordem: Carnivora 

Família: Felidae 

Gênero: Leopardus 

Espécie: Leopardus tigrinus (SCHREBER, 

1775). 

 
Fonte: Wikipédia 2013 

 

Descrição da espécie  

Animal de pequeno porte, de coloração 

amarela a castanha, com fileiras de 

manchas oceladas negras, as quais no 

dorso, tendem a formar anéis algumas 

vezes abertos. O ventre é mais claro e 

menos manchado. É comum encontrar 

indivíduos melânicos sendo possível ver as 

marca das rosetas menores e mais abertas, 

possui pelos da nuca voltados para trás. 

A dieta dessas espécies é carnívora, 

podendo consumir animais de maior porte 

como paca, tapiti, e quati. 

Reprodução  

Em cativeiro sabe-se que o período de 

gestação dura de 63 a 78 dias, nascendo 

de 1 a 4 filhotes, que atingem maturidade 

sexual próximo aos 11 meses de vida. 

 

Hábitos 

Possui hábitos solitário e terrestre, embora 

seja um excelente escalador de árvores. 

É um animal noturno, porém pode ter 

atividade diurna em algumas áreas, vive 

em áreas de floresta densa, mas também 

em vegetação secundária e impactada por 

atividades humanas. A área de vida desse 

animal varia de 0,9 a 2,8 km. 

Apresenta uma densidade populacional, 

baixa, resultado da competitividade. 

Distribuição geográfica  

No Brasil está presente, em todos os 

biomas, ocorrendo em todos os estados. 

Grau de ameaça 

 

* No estado do Paraná, essa espécie é 

considerada em estado vulnerável. 

 

 

Classificação Científica crustáceos, répteis e menos 
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Nome Comum: Lontra 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Mammalia 

Infraclasse: Placentalia 

Ordem: Carnivora 

Família: Mustelidae 

Subfamília: Lutrinae 

Espécie: Lontra longicaudis 

 

 

Descrição da espécie  

Esse animal possui uma pelagem com duas 

camadas, uma externa e impermeável e outra 

interna usada para o isolamento térmico. O 

corpo por sua vez é hidrodinâmico, preparado 

para nadar em alta velocidade.A lontra é capaz 

de assobiar, chiar e guinchar. Pode ficar 

submersa durante 6 minutos e ao nadar pode 

alcançar a velocidade de 12 km/h. A lontra 

adulta mede de 55 a 120 centímetros de 

comprimento e pesa até 35 Kg. 

Alimentação  

 

Alimenta-se principalmente de peixes,  

frequentemente aves e pequenos 

mamíferos. 

 

Reprodução  

Os grupos sociais são formados 

pelas fêmeas e seus filhotes, 

os machos não vivem em grupos e só 

se juntam a uma fêmea na época de 

acasalamento. O período de 

gestação da lontra é de cerca de 

2 meses, produzindo de um a cinco 

filhotes. 

 

Hábitos 

Geralmente a lontra tem hábitos 

noturnos, dormindo de dia na margem 

do rio e acordando de noite para 

buscar alimento. 

 

Distribuição geográfica  

Vive naEuropa, Ásia, África, porção 

sul da América do Norte e ao longo de 

toda a América do Sul, incluindo 

o Brasil e a Argentina.  

 

Grau de ameaça 

 

 

 

Classificação Científica Alimentação  
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Nome comum: Tatu 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Mammalia 

Superordem: Xenarthra 

Ordem: Cingulata 

Família: Dasypodidae 

 

 
Exemplar da família Dasypodidae. 

 

Descrição da família 

É uma família representada pelos tatus, cuja 

característica principal é a presença de uma 

carapaça que cobre partes do corpo, a qual é 

formada por escudos ósseos conectados por 

pele flexível. Na região mediana da carapaça, 

ocorrem cintas móveis, de número variável, 

conforme a espécie. Há pelos esparsos na pele 

entre os escudos dérmicos e na região ventral 

do corpo. Os tatus são terrestres a fossoriais. 

Seus hábitos variam de insetívoro a onívoro. 

Possuem dentes pequenos e com crescimento 

contínuo ao longo da vida.  

 

Alimentar-se de insetos, tubérculos.  

 

Reprodução  

Alguns espécimes podem dar a luz a 

quatro filhotes, do mesmo sexo. 

 

Hábitos 

Geralmente são noturnos e terrestres 

cavadores. 

 

Distribuição geográfica  

Tem distribuição em toda América 

latina e boa parte da América do 

norte. 

 

Grau de ameaça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação Científica  gramíneas e vegetais tenros, 
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Nome Comum: Lebre 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Mammalia 

Ordem: Lagomorpha 

Família: Leporidae 

Gênero: Sylvilagus 

Espécie: Sylvilagus brasiliensis (LINNAEUS, 

1758). 

 
Fonte: CHAVES, 2012.  

Descrição da espécie  

Possui pequeno porte, orelhas curtas em 

comparação a lebre europeia. As narinas são 

flexíveis, os olhos são grandes e escuros. Os 

membros posteriores são mais alongados, com 

quatro dedos, os membros anteriores são mais 

curtos e apresentam cinco dedos. A cauda é 

pequena. A pelagem é densa e curta, de cor 

marrom no dorso e mais clara no ventre. Pesa 

aproximadamente de 1 a 1,2 kg. 

Alimentação  

Herbívoro, alimenta-se principalmente de  

complementando com outros itens 

como talos, folhas, raízes, frutos e 

sementes.  

Reprodução  

Essa espécie apresenta dimorfismo 

sexual, sendo as fêmeas maiores que 

os machos e com três pares de 

mamas. Em regiões neotropicais, 

podem procriar-se em todas as 

estações do ano. A gestação tem 

duração de 30 a 45 dias, podendo 

nascer de 2 a 7 filhotes em casa 

ninhada. Não demarcam território mas 

protegem o ninho. 

Hábitos 

São muito bem sucedidos 

ecologicamente pela plasticidade de 

ocupar grande variedade de 

ambientes em amplas áreas. Podem 

ocorrer tanto em matas, como em 

áreas de campos e próximo a cursos 

d’água. 

Distribuição geográfica  

Está presente em todos os biomas 

brasileiros. 

Grau de ameaça 

 

 

 

Classificação Científica Alimentação  
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Nome Comum: Rato comum 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Mammalia 

Ordem: Rodentia 

Família: Muridae 

Sub-família: Murinae 

Espécie: Rattus sp. (Fisher de Waldheim, 

1803). 

 
Fonte: Ceropath.org.  

 

Descrição da espécie 

É um animal pequeno, de médias dimensões 

para roedor, corpo elegante e delgado, de 

crânio e os ossos nasais relativamente curtos e 

orelhas relativamente grandes e desprovidas de 

pêlo. A coloração da pelagem varia do cinzento 

acastanhada nas costas e branco-creme no 

peito ao preto, podendo o corpo estar recoberto 

por pelos negros. 

 

Alimentam-se de variadas fontes 

como frutas que encontram nos 

abrigos em árvores e restos 

alimentares. 

 

Hábitos 

Muito ágeis, as ratazanas podem 

subir por paredes lisas, sendo 

ajudadas nestas escaladas pelo atrito 

das escamas da cauda. Além de 

nadarem bem, mergulham e saltam 

com facilidade. Têm os sentidos bem 

desenvolvidos, particularmente a 

audição, o olfato e o paladar. Muitos 

dos quais se encontram abrigados em 

árvores, e podem se diferenciar de 

outros por preferirem alimentação a 

base de frutas. 

 

Distribuição geográfica  

É encontrado atualmente em todo o 

mundo. 
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7.4.1.5 Considerações finais 

Os dados desse estudo, apesar de aplicados variados métodos, foram 

prioritariamente de entrevistas, a aplicação dos métodos objetivava diagnosticar 

diferentes grupos dentro da mastofauna, sendo que o método de armadilhas para 

pequenos mamíferos foi mais abundante para captura, indicando assim a existência 

de grupos com maior plasticidade e adaptação como Didelphis albiventris, indicador 

de ambientes antropizados. 

No estudo constatou-se 07 famílias divididas em 08 espécies, sendo 

confirmada a presença de 02 espécies pelo método de captura, porém as mesmas 

são consideradas generalistas. A diversidade de dieta alimentar dos animais 

registrados para o local contempla poucos grupos especialistas, havendo um 

equilíbrio entre as dietas, sendo que as mesmas possuem características 

generalistas. Certamente esse fato descaracteriza uma cadeia alimentar estável e 

conservada. 

O registro para grandes mamíferos não apresentou nenhum resultado, 

sendo que as informações obtidas para esse grupo foram através de entrevistas, 

além disso, esse grupo vem sofrendo impactos sendo confirmada pelos moradores a 

redução desse grupo nos últimos anos. Os animais registrados demonstram a 

plasticidade dos animais registrados para o local, o que indica menor nível de 

preservação. 

De maneira geral, a mastofauna está submetida a diversos impactos, 

entre eles se destacam a fragmentação do habitat, a caça ilegal, além de 

atropelamentos em rodovias. Em síntese, o local de estudo apresenta grandes áreas 

de agricultura e de pastagem, sendo característica visível a presença de fragmentos 

florestais distribuídos aleatoriamente nem sempre vinculados, o que dificulta a 

presença de mamíferos de maior porte e especialistas na área. As espécies 

presentes são generalistas e se favorecem com a antropização do local. 

 

 

Daiane Trombeta 

Responsável Técnica 

Bióloga 

CRBio 081687/03 
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7.4.2 Avifauna 

As aves são os animais mais bem conhecidos e os mais facilmente 

reconhecidos porque são comuns, ativos durante o dia e facilmente vistos. Ocupam 

todos os continentes, os mares e a maioria das ilhas, vivendo desde o ártico até a 

antártica, e desde o nível do mar até acima da linha das florestas nas montanhas.  

A maioria das aves pode emitir gritos e cantos. Os gritos são sons breves 

e simples que influenciam o comportamento diário de manutenção, alimentação, 

interação, movimentação (migração), evitando o perigo e reunindo aves. Os cantos 

são mais complexos e são influenciados por modificações endócrinas relacionadas 

com a reprodução, estabelecimento e defesa de território, atração de parceira e 

sincronização de ciclo reprodutivo de machos e fêmeas (GUERREIRO, 2009).  

As aves são os únicos animais que possuem penas revestindo seu corpo. 

Essa característica permite a regulação da temperatura corporal do animal, o que 

tolera estarem ativas durante todas as estações do ano. Além de auxiliar na 

endotermia, as penas ajudam no voo, que as capacitam a habitarem alguns habitats 

negados a outros animais (GUERREIRO, 2009).  

Devido a grande diversidade formações florestais e ambientais 

disponíveis, as aves ocupam os mais diversos ambientes existentes, algumas 

espécies sendo mais ou menos dependentes de determinadas fisionomias vegetais. 

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

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

possuem exigências específicas quanto ao ambiente em que conseguem sobreviver, 

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

prejudicas com essas ações (AZEVEDO & GHIZONI, 2010).  

Durante o processo de ocupação e colonização do estado, os ambientes 

florestais foram sendo degradados devido ao desmatamento das florestas para o 

crescimento de centros urbanos, extração de recursos naturais para a indústria 

madeireira e inserção da agricultura e pecuária, acarretando impactos diretos e 

indiretos sobre a avifauna da região. Além disso, a caça indiscriminada e a 

biopirataria destas espécies silvestres provocaram grande pressão sobre os 

ambientes naturais, mais especificamente sobre a avifauna.  
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Conforme Uezu (2006) a diversidade de aves diminui progressivamente à 

medida que diminuem as áreas de fragmentos - grandes, médios e pequenos. Isso 

porque a avifauna necessita diretamente do ambiente florestal para sua 

sobrevivência, pois é das árvores que retiram seu alimento e as utilizam para 

descanso, apoio de ninhos e de comunicação. Além disso, percebe-se o fato de que 

as espécies endêmicas são mais afetadas do que as não endêmicas, em relação às 

áreas fragmentadas de vegetação. 

Outro fator que interfere a avifauna com a fragmentação florestal é pelas 

aves realizam um fenômeno chamado de migração. Migração é o termo que define 

os deslocamentos realizados anualmente, repetidamente, de forma sazonal, por 

determinada população animal, que se desloca de um ponto A (área de reprodução) 

para um ponto B (áreas de alimentação, descanso, etc.), em uma determinada 

época do ano, retornando posteriormente ao ponto A, completando o ciclo biológico 

(IBAMA/CEMAVE, 2008). Deste fator advém a importância da conectividade entre 

fragmentos florestais, para permitir o deslocamento seguro da fauna, sem que esta 

tenha que adentrar em áreas antrópicas como exemplo plantações, vilas, cidades.  

Caso exista naturalmente a conectividade entre fragmentos é importante 

a análise do real deslocamento da avifauna entre essas áreas, pois se houver a 

necessidade da supressão de um fragmento florestal saber-se-á que a avifauna 

poderá realizar uma migração forçada para o fragmento mais próximo. 

O Brasil, por ser um país de grande extensão territorial, possui grande 

variedade de ecossistemas, o que permite abrigar uma das faunas mais variadas do 

planeta, por isso é considerado um país megadiverso.  

Atualmente, o Brasil possui aproximadamente 1832 espécies de aves que 

ocorrem ou já foram registradas em seu território (CBRO, 2011). O estado do 

Paraná, de acordo com a Lista de Aves do Paraná, publicada em 2011 (SCHERER-

NETO et al., 2011), conta com grande parte desta fauna, tendo registradas 744 

espécies com ocorrência no estado. 

A região sudoeste do estado do Paraná, que compreende a área do 

município estudado, com relação à biodiversidade das aves, do total de cerca de 

700 espécies que ocorrem no Paraná, 246 espécies foram registradas nessa região, 

o que representa aproximadamente 35% da avifauna do estado do Paraná 

(IPARDES, 2004).  
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Quanto ao estado de conservação dessas espécies, 12 delas se 

apresentam com o status críticos. Destas, 6 são espécies consideradas com status 

de “ameaçada de extinção”,  e ainda 5 espécies com status rara (IPARDES, 2004). 

A sobrevivência de muitas espécies típicas de florestas depende da 

conservação do ambiente natural. Áreas alteradas pelo ser humano podem ter uma 

avifauna rica, mas formada somente por espécies mais resistentes à presença e à 

ação humana. Aves mais exigentes, que precisam de ambientes intactos, 

desaparecem com a degradação ambiental. Para essas espécies, muitas vezes 

ameaçadas de extinção, a existência de unidades de conservação é de importância 

vital (WWF, 2010). 

7.4.2.1 Objetivos 

• Realizar o levantamento das espécies da avifauna na Área de 

influência direta (AID) e Área de influência indireta (AII) da CGH do Lontra, 

localizada no município de Salto do Lontra, estado do Paraná; 

• Realizar levantamento da avifauna em relação a sua diversidade e 

abundância de espécies, demonstrando a possível ocorrência de espécies 

ameaçadas;  

• Caracterizar qualitativamente a comunidade avifaunística local;  

• Constituir um banco de dados para auxiliar posteriormente no 

monitoramento de fauna;  

• Analisar ecologicamente as espécies de aves presentes no local de 

estudo para avaliar a situação da biodiversidade e conservação do local. 

7.4.2.2 Metodologia para a amostragem da avifauna 

As áreas amostrais onde foram realizados os levantamentos são 

compostas por fragmentos vegetais em estágios inicial e médio de regeneração, 

dispostas às margens do rio Lontra, no município de Salto do Lontra - PR.  

O levantamento avifaunístico foi desenvolvido de 13 a 17 de maio de 

2013, nas Áreas de Influência Indireta – AII e nas Áreas de Influência Direta – AID. 
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Neste período, os registros de aves foram obtidos pelos seguintes métodos: (1) 

levantamento de dados secundários das espécies;(2) entrevistas com moradores 

locais;(3) busca ativa. Estes métodos foram desenvolvidos principalmente nos 

períodos diurnos, nos horários de maior atividade das aves, nas primeiras e últimas 

horas do dia.  

Todas as áreas de estudo encontram-se descaracterizadas, presença 

reduzida de plântulas, com os indivíduos maiores distribuídos entre espécies 

variadas. A pressão antrópica no local do empreendimento é visível. 

 

Levantamento bibliográfico 

Na consulta às publicações e dados secundários, efetuou-se inicialmente 

a catalogação de todos os registros de aves ocorrentes na região do 

empreendimento, e a partir disso procedeu-se uma avaliação in loco, visando à AID 

e AII do empreendimento para fins de predição das possibilidades de ocorrência de 

espécies. 

Entrevistas com moradores locais 

Foram entrevistados os moradores locais do entorno da área do 

empreendimento, os quais foram indagados sobre as espécies de aves existentes 

na área de influência do empreendimento. Em alguns casos, para esclarecer 

dúvidas, pediu-se uma descrição do animal e das características que o distinguem 

de outros animais semelhantes e se necessário utiliza-se fotos. Moradores locais 

antigos e que demonstraram maior conhecimento sobre o grupo também foram 

questionados sobre as espécies que não ocorrem mais no ambiente.  

Busca ativa 

Para realizar o levantamento da avifauna, a área amostral contou com 

transectos lineares (BIBBY et al., 1992), aproveitando trilhas pré-existentes e 

procurando cobrir todos os ambientes possíveis. 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 foram 

delineados principalmente nas áreas de preservação permanente (APP’s), 

buscando-se o total aproveitamento das áreas. 
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Realizou-se levantamento qualitativo (exaustivo) para o inventário 

avifaunístico, que é uma interessante ferramenta para a avaliação das condições 

ambientais, pois o grupo das aves é taxonomicamente bem estudado, possuindo 

predominantemente hábitos diurnos (o que facilita os estudos de campo) e são 

suscetíveis a variações dos ecossistemas, devido ao alto grau de especificidade por 

espécie, no que diz respeito ao território e habitat (GUZZI, 2004, apud CARMO et 

al., 2006). 

Para o registro dos contatos visuais foram utilizados binóculos Tasco 

(8X20X50mm) e para os registros auditivos o gravador Samsung. Para consulta 

bibliográfica foi utilizado o manual de campo Tomas Sigrist (2007), desta forma, 

assegurando a correta identificação das espécies. 

7.4.2.3 Resultados 

Existe um significativo padrão de devastação no entorno e por este motivo 

a área se apresenta como um mosaico de ambientes, sendo eles compostos 

principalmente por agricultura, havendo locais com criação de animais, o que 

descaracterizou a vegetação primária, consequentemente afetando a avifauna. O 

fragmento presente no entorno da área do empreendimento também apresenta 

alterações, embora pareça ser bem preservado. Pela imagem aérea percebe-se que 

o fragmento é heterogêneo, possuindo locais onde a mata é mais densa e outras 

áreas onde predomina campo aberto conforme mostra a imagem a seguir: 
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Figura 148: Imagem dos fragmentos florestais em torno do rio Lontra. 

Fonte: Google Earth, 2013. 

 

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 desse ambiente e sua capacidade em manter a 

biodiversidade do local. São vários os fatores ambientais que influenciam o número 

e a composição de espécies de aves em uma floresta, assim como são muitas as 

modificações sobre o ambiente provocadas pela fragmentação (ANJOS e 

GIMENES, 2003). 

Considerando que esses fatores ambientais exercem influência sobre a 

comunidade avifaunística, a sua composição no período em que foi o levantamento 

foi realizado pode estar alterada, não apresentando por completo a sua riqueza.  
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7.4.2.3.1 Levantamento bibliográfico 

 

Através de consulta bibliográfica e inferência para a avifauna do local foi 

elaborada a tabela a seguir para apresentar uma complementação da composição 

da avifauna encontrada a campo. 

 

Tabela 32: Espécies de aves registradas para a área do empreendimento no rio Lontra por 
levantamento a campo e dados secundários. 

 
Continua na próxima Pagina... 

 

Crypturellus obsoletus  (Temminck, 1815) Inhambu-guaçu

Crypturellus tataupa  (Temminck, 1815) inhambu-chintã

Crypturellus parvirostris  (Wagler, 1827) Inhambu-chororó

Tinamus solitarius  (Vieillot, 1819) Macuco

Rhynchotus rufescens  (Temminck, 1815) Perdiz

Nothura maculosa (Temminck, 1815) Codorna-amarela

Amazonetta brasiliensis Pé-vermelho

Cairina moschata  (Linnaeus, 1758) Pato-do-mato

Penelope obscura  (Temminck, 1815) Jacuaçu

Phalacrocorax brasilianus  (Gmelin, 1789) Biguá

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Garça-vaqueira

Ardea alba  (Linnaeus, 1758) Garça-branca-grande

Theristicus caudatus  (Boddaert, 1783) Curicaca

Cathartes aura  (Linnaeus, 1758) Urubu-de-cabeça-vermelha

Coragyps atratus  (Bechstein, 1793)

Rupornis magnirostris  (Gmelin, 1788) Gavião-carijó

Buteogallus urubitinga  (Gmelin, 1788) Gavião-preto

Ictinea plumbea  (Gmelin, 1788) Sovi

Caracara plancus  (Miller, 1777) Carcará

Milvago chimachima  (Vieillot, 1816) Carrapateiro

Falco sparverius (Linnaeus, 1758) Quiriquiri

Aramides saracura  (Spix, 1825) Saracura-do-mato

Vanellus chilensis (Molina, 1782) Quero-quero

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) Rolinha

Columbina squammata  (Lesson, 1831) Fogo-apagou

Patagioenas picazuro  (Temminck, 1813) Pombão

Patagioenas cayennensis  (Bonnaterre, 1792) Pomba-galega

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

Falconidae

Classificação científica Nome popular

Ardeidae

Phalacrocoracidae

Threskiornithidae

Cathartiformes

Cathartidae

Anatidae

Galliformes

Cracidae

Gruiformes

Rallidae

Urubu-de-cabeça-preta

Columbidae

Charadriiformes

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

Charadriidae

X X

X

Pelecaniformes

Tinamiformes

Tinamidae

Registro em 

campo 

Dados 

secundários

Fonte

Acciptridae

Anseriformes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Pyrrhura frontalis  (Vieillot, 1817) Tiriba-de-testa-vermelha

Pionus maximiliani  (Kuhl, 1820) Maitaca

Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) Caturrita

Primolius maracana Maracanã-verdadeira

Piaya cayana  (Linnaeus, 1766) Alma-de-gato

Crotophaga ani  (Linnaeus, 1758) Anu-preto

Guira guira  (Gmelin, 1788) Anu-branco

Athene cunicularia (Molina, 1782) Coruja-buraqueira

Megascops choliba  (Vieillot, 1817) Corujinha-do-mato

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) Besourinho-de-bico-vermelho

Leucochloris albicollis Beija-flor-de-papo-branco

Polytmus theresiae Beija-flor-verde

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788)

Leucochloris albicolis  (Vieillot, 1818) Papo-branco

Trogon rufus  (Gmelin, 1788)

Trogon curucui  (Linnaeus, 1766)

Ceryle torquatus  (Linnaeus, 1766)

Ramphastos dicolorus  (Linnaeus, 1766) Tucano-do-bico-verde

Pteroglossus castanotis Araçari-castanho

Veniliornis spilogaster  (Wagler, 1827) Pica-pauzinho-verde-carijó

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) Pica-pau-do-campo

Colaptes melanochloros  (Gmelin, 1788) Pica-pau-verde-barrado

Melanerpes candidus (Otto, 1796) Pica-pau-branco

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827)

Furnarius rufus  (Gmelin, 1788) João-de-barro

Synallaxis spixi (Sclater, 1856) João-teneném

Cranioleuca obsoleta  (Reichenbach, 1853) Arredio-oliváceo

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) Tuque

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) Risadinha

Pitangus sulphuratus  (Linnaeus, 1766) Bem-te-vi

Tyrannus melancholicus Suiriri

Myiodynastes maculatus  (Statius Muller, 1776) Bentevi-rajado

Megarynchus pitangua  (Linnaeus, 1766) Neinei

Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1817) Gralha-picaça

X

Picapauzinho-verde-carijó X

X

X

Apodiformes

Trochilidae

X

Psittacidae

Cuculiformes

Cuculidae

X

X

Strigiformes

Classificação científica Nome popular
Fonte

Registro em 

campo 

Dados 

secundários

X X

X

Trogoniformes

Strigidae

X

X

X

X

X

X

Beija-flor-de-fronte-violeta

Trogonidae

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Piciformes

Ramphastidae

Martim-pescador-grande X

Alcedinidae

Surucuá-de-barriga-amarela

Surucuá-de-barriga-vermelha

Passeriformes

Furnaridae

X

X

X

X

Picidae

X X

X X

X

Corvidae

X

X

X

X

Tyrannidae

X

X

X

X

X

X

X

X
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Fonte: Construnível (2013). 

  

Troglodytes musculus (Maumann, 1823) Corruíra

Turdus rufiventris (Vieillot, 1818) Sabiá-laranjeira

Turdus leucomelas (Vieillot, 1818) Sabiá-barranco

Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) Mariquita

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) Pia-cobra

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) Pula-pula

Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) Pula-pula-assobiador

Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) Soldado, tecelão

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) Guaxe

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) Chopim

Sturnella superciliaris (Bonaparte. 1850) Polícia-inglesa-do-sul

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766 Fim-fim

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) Tico-tico-do-campo

Sporophila caerulescens  (Vieillot, 1823)

Falco sparverius (Linnaeus, 1758) Quiriquiri

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783) Andorinha-do-rio

Progne chalybea (Gmelin, 1789)

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) Choquinha-lisa

Thamnophilus caerulescens (Vieillot, 1816) Choca-da-mata

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) Saíra-viúva

Lanio cucullatus (Statius Muller, 1776) Tico-tico-rei

Pipraeidea bonariensis (Gmelin, 1789) Sanhaçu-papa-laranja

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) Ferreirinho-relógio

Mimus saturninusv (Lichtenstein, 1823) Sabiá-do-campo

Nyctibius griseus  (Gmelin, 1789) Mãe-da-lua

 Thamnophilidae

Andorinha-doméstica-grande

X

X

Fringilidae

X

X

X

X

X

Emberezidae

X

Hyrundinidae

Coleirinho, Papa-capim

X X

X

Icteridae

X

X

X

X

X

X

X

X

Turdidae

X X

Classificação científica Nome popular

Fonte

Registro em 

campo 

Dados 

secundários

Rhynchocyclidae

X

X

X

 Mimidae

Caprimulgiformes

Nyctibiidae

X

X

X

X

 Thraupidae

X

X
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7.4.2.3.1 Registro fotográfico 
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Legenda:1: Neinei (Megarynchus pitanguá), 2: Beija-flor-verde (Polytmus theresiae), 3: Araçari-
castanho (Pteroglossus castanotis), 4: Anu-branco (Guira guira), 5: Guaxe (Cacicus haemorrhous), 
6:Anu-preto (Crotophaga ani), 7: Profissional visualizando as aves, 8: Várias espécies de aves se 
alimentando.  
Figura 149: Aves registradas no levantamento de campo. 
Fonte: Construnível, 2013. 

7.4.2.3.2 Busca ativa e entrevista com moradores locais 

 

Durante os estudos avifaunísticos desenvolvidos no trecho pretendido do 

rio Lontra e em seu entorno pelos métodos primários de transectos lineares, busca 

ativa e pelas entrevistas com a comunidade local, foram registradas 28 espécies 

pertencentes a 17 famílias.  

7.4.2.4 Análise dos resultados 

7.4.2.4.1 Curva do coletor 

Toda relação entre as espécies inventariadas no estudo pode ser 

relacionada com o número de horas de observação utilizadas pelos pesquisadores 

na identificação das espécies. Quanto maior o número de horas dependidas, maior 

será o número de espécies encontradas em uma determinada área de estudo. Posto 

isso, é de suma importância que se faça a avaliação das horas em relação ao 

número de espécies encontradas. Neste trabalho, nota-se que a curva do coletor se 

encontra ascendente indicando que a avifauna está subestimada e o rendimento 

(número de espécies por hora de observação) alcançado, deve-se a composição 

dos pequenos fragmentos de matas ali existentes e suas pequenas dimensões. 

7 

 

8 
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Figura 150: Curva de acumulação de espécies – registro de espécies por período amostral. 
Fonte: Construnível, 2013. 

 

7.4.2.4.2 Guilda trófica 

 

A composição florística de uma floresta é um importante fator 

determinante da riqueza e da distribuição de aves, já que diferentes espécies de 

aves exibem diferentes formas de utilização do habitat e de comportamento de 

forrageamento, conforme a espécie de planta utilizada (KARR, 1990 apud ANJOS e 

GIMENES, 2003). Quanto maior a variedade de espécies vegetais em uma floresta 

tende-se a ser maior a variedade de recursos alimentares disponíveis, o que é 

fundamental para elevar a riqueza de aves (HOLMES, 1990 apud ANJOS e 

GIMENES, 2003). 

Abaixo segue a distribuição de espécies encontradas no levantamento de 

campo por guilda trófica. 
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Figura 151: Caracterização trófica das espécies registradas primariamente no levantamento 
avifaunístico. 
Fonte: Construnível, 2013. 

  

7.4.2.4.3 Importância da avifauna na conservação de ambientes 

florestais 

 

A interação entre plantas e aves é essencial para a biodiversidade dentro 

das populações de espécies arbóreas tropicais, pois promove a manutenção das 

diversas espécies de plantas nos ecossistemas através do fluxo gênico que ocorre 

com a dispersão de sementes. Essa dispersão tem influência direta na estrutura de 

um ambiente florestal, pois os animais enterram, regurgitam ou defecam as 

sementes, que vão fornecer novos indivíduos (APOLINÁRIO, 1999 apud MACHADO 

et al., 2006). 

Em todo o mundo, entre 45 e 90% das espécies de árvores produzem 

frutos adaptados para o consumo e dispersão das sementes por aves e mamíferos. 

Ao depositarem as sementes de espécies nativas em áreas antrópicas, as aves 

contribuem para o processo de recomposição vegetal. Como as aves possuem a 

capacidade de voar e deslocamento rápido, conseguem percorrer grandes 

distâncias em curto espaço de tempo e dispersar sementes em sítios distantes da 

planta-mãe (MACHADO et al., 2006). 
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7.4.2.5 Considerações Finais 

Embora fragmentado, com áreas antropizadas e grandes áreas de 

agricultura no entorno, infere-se que o fragmento florestal onde o trecho estudado do 

rio se insere possui recursos biológicos disponíveis para a avifauna que o habita. As 

aves são um grupo animal que possui uma grande área de vivência, com facilidade 

de deslocamento de um fragmento a outro em busca de recursos, fato que mitiga 

prováveis impactos relacionados à implantação do empreendimento.  

Dessa forma, conclui-se que a implantação do empreendimento não 

acarretará impactos intensos sobre a comunidade avifaunística, pelo fato de que o 

mesmo não afetará grandes áreas e nem terá uma elevada taxa de supressão, 

sendo as áreas remanescentes satisfatórias para a manutenção das espécies 

existentes no local, sendo que os programas ambientais propostos pra mitigação 

dos impactos como a reconstituição das Áreas de Preservação Permanente, 

principalmente com o plantio de espécies nativas, é um modo de enriquecimento do 

ambiente para o aumento da riqueza e conservação da avifauna. 
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7.4.3 Herpetofauna 

O termo herpetofauna é utilizado para indicar o conjunto faunístico de 

répteis e anfíbios, seres vivos de grande importância ecológica, que atuam em 

diversos processos, tais como o controle de populações de animais como 

mamíferos, invertebrados, aves e outros répteis (ICMBIO, 2012). 

A herpetofauna é um megagrupo muito diversificado, contando 

atualmente cerca de 5.000 espécies de anfíbios (FROST, 2008) e mais de 8.000 

espécies de répteis conhecidas (UETZ et al., 1995). Assim, o termo herpetofauna 

tem menção aos animais pertencentes aos anfíbios (cecílias, salamandras e sapos), 

quelônios (tartarugas, cágados e jabutis), crocodilianos (jacarés, crocodilos e 

gaivais) e escamados (serpentes, lagartos e anfisbênias). 

Segundo a SBH (Sociedade Brasileira de Herpetologia), até abril de 2012, 

data da última atualização da lista de espécies de anfíbios, são registradas 946 

espécies de anfíbios no Brasil. Em relação aos répteis, na última atualização da lista, 

em novembro de 2011, foram reconhecidas 732 espécies para o território nacional.  

Já a Mata Atlântica abriga uma diversidade significativa de ecossistemas. 

Lamentavelmente, é também um dos biomas mais ameaçados do mundo restando 

hoje cerca de 7,9% (101.779 km2) de remanescentes mais preservados desse 

bioma (INPE, 2011). 

Além da grande diversidade, a herpetofauna da mata atlântica apresenta 

altos índices de espécies endêmicas, porém apesar da diversidade ainda existe a 

escassez de estudos sobre esse grupo. Sabe-se que esses animais são sensíveis 

ao desmatamento e as mudanças ambientais, sendo assim, corre-se o risco de 

desaparecer espécies ainda não estudadas, portanto estudos de levantamento são 

muito importantes para aumentar o conhecimento sobre esses grupos além de 

garantir melhores formas de conservar esses animais. 

Pode-se afirmar que a herpetofauna fornece subsídios relevantes em 

estudo ambientais, como bioindicadores de primitividade do ecossistema, bem como 

indicadores tolerantes a diferentes níveis de alteração ambiental, sendo importante o 

conhecimento dessas espécies (LEITE et al., 1993). Anfíbios e répteis são animais 

particularmente sensíveis a mudanças ambientais, em especial os anfíbios, cujos 
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ciclos de vida dependem da disponibilidade de fontes de água doce, muitas vezes 

com características físico-químicas e estruturais muito específicas (ICMBIO, 2012). 

7.4.3.1 Anfíbios 

A palavra anfíbio, de origem grega, significa "vida dupla", devido esses 

animais passar por duas fases de vida, sendo no inicialmente a fase larval no meio 

aquático e a fase adulta no meio terrestre (SO BIOLOGIA, 2012). Os anfíbios 

dividem-se em três ordens representantes completamente diferenciados em suas 

respectivas morfologias sendo: 

Anuros – são as rãs e sapos têm as patas de trás mais desenvolvidas do 

que as da frente e o corpo adaptado para saltar. Tem como característica marcante 

os machos que “cantam” e possuem estruturas, chamadas “sacos vocais”, para fazer 

ressoar o som. 

Urodelos – são os tritões e salamandras que têm o corpo mais alongado 

que os anuros e quando são adultos têm cauda, bem visível. Têm as patas de trás e 

da frente mais ou menos do mesmo tamanho e deslocam-se lentamente com 

movimentos ondulantes do corpo em vez de saltarem;  

Ápodes – “a” significa “sem” e “podes” quer dizer “pés”, ou seja, os 

ápodes não têm patas.  

Os anfíbios foram os primeiros vertebrados que invadiram o meio 

terrestre, e por isso desenvolveram importantes adaptações, dentre essas, 

mecanismos para a respiração do ar atmosférico, proteção contra dissecação, 

aquisição de membros para sua locomoção, audição e visão. 

A pele dos anfíbios é muito fina, e para evitar o ressecamento possuem 

glândulas, produtoras de muco, que mantém a superfície do corpo úmida e lisa além 

de reduzir o atrito com a água. Quanto à respiração dos anfíbios, ela pode ocorrer 

através de brânquias e da pele na fase larval e aquática, além de ocorrer através da 

pele e de pulmões quando adultos e terrestres. Quanto à reprodução, esses animais 

são dependentes da água, pois a fecundação ocorre fora do corpo, ou seja, é 

externa e os gametas dependem do meio aquoso para locomover-se até o óvulo da 

fêmea, além disso, os ovos não tem proteção contra dessecação e radiação solar, e 
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choques mecânicos, visto que o desenvolvimento da larva é indireto e passa por 

várias transformações até atingir a forma adulta, como acontece com o girino. 

Os anfíbios são ectotérmicos, ou seja, tem a temperatura do corpo 

variável conforme a do ambiente, sendo assim a sazonalidade de determinados 

ambientes pode afetar diretamente sobre a ocorrência desses animais, sendo mais 

comuns em estações mais quentes e chuvosas. Quanto à distribuição dos anfíbios 

sabe-se que os mesmos compreendem todas as regiões tropicais e temperaturas da 

Terra, com exceção dos biomas de tundra subárticas. 

Consideram-se esses animais de extrema importância para o equilíbrio da 

natureza, visto que a maioria tem hábitos alimentares insetívoros, e assim controlam 

a população de insetos e de outros animais invertebrados além de servirem de presa 

para muitas espécies de répteis, aves e mamíferos, com evidente importância na 

cadeia alimentar (WOEHL, 2006).  

No Brasil, segundo a SBH (2012) estão registradas 946 espécies de 

anfíbios distribuídos entre 913 anuros (sapos, rãs e pererecas), 1caudata 

(salamandras e tritões) e 32 Gymnophionas (falsos minhocões e cobras-cegas), 

ocupando assim a 1º colocação dos países com maior riqueza de anfíbios.  

O estado do Paraná tem uma alta diversidade, representando mais de 

20% das espécies do país (SEGALLA & LANGONE, 1999), dessa forma de grande 

relevância os estudos sobre a diversidade e conservação das espécies, nesse 

estado, quanto aos anfíbios segue a lista com algumas espécies ocorrentes para o 

estado do Paraná. 

Devido apresentar a pele tipicamente desnuda e permeável os anfíbios, 

são especialmente suscetíveis às alterações ambientais, como contaminantes em 

geral. Sabe-se que determinadas espécies de anfíbios tem forte associação ao tipo 

de habitat, sendo considerados animais “especialistas”, ou seja, são animais no seu 

ciclo biológico necessitam de melhores condições ambientais, dessa forma muitos 

anfíbios são considerados como bons indicadores de qualidade ambiental. 

Além de serem considerados bons bioindicadores devido à alta 

sensibilidade da pele, os anfíbios são de extrema importância para o ecossistema, 

com finalidade de controlar as populações de outros animais como insetos 

(FREITAS & SILVA, 2006). 
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A alteração e perda de habitat são as causas principais para explicar o 

constante declínio das populações de anfíbios, tanto em diversidade, quanto em 

abundância nos ambientes. O grupo dos anfíbios possui uma relevante importância 

econômica e ecológica. A grande maioria das espécies pertencentes ao grupo 

possui hábitos alimentares insetívoros, atuando como controladores de pragas. 

O grupo dos anfíbios possui uma relevante importância econômica e 

ecológica. A grande maioria das espécies pertencentes ao grupo possui hábitos 

alimentares insetívoros, atuando como controladores de pragas. 

O registro inicial das espécies e dos ambientes ocupados por esses 

indivíduos permite que, após a alteração, se identifique de que forma as populações 

se adequaram a esta nova realidade, fornecendo informações importantes sobre sua 

plasticidade e requisitos de habitats. Um bom diagnóstico ambiental e posterior 

monitoramento da fauna de anfíbios são essenciais para o planejamento e 

efetivação de ações que visam minimizar os impactos provocados pela implantação 

do empreendimento (CHEREM; KAMMERS, 2008). 

7.4.3.2 Répteis 

O Brasil é considerado o segundo país com a maior riqueza de répteis do 

mundo, perdendo somente para Austrália. Atualmente no Brasil existem 732 

espécies de répteis registradas, das quais são 36 quelônios, 6 jacarés, 248 lagartos, 

67 anfisbênias e 375 serpentes (SBH, 2012).  

Os répteis são um grupo de animais que possuem em comum as 

características de serem ectotérmicos, possuírem sangue frio, terem a capacidade 

de utilizar fontes externas de calor para regular a temperatura corporal, além de 

características como pele coberta por escamas (RODRIGUES, 2005). 

Os répteis ocorrem em praticamente todos os ecossistemas brasileiros e, 

por serem ectotérmicos, são especialmente diversos e abundantes nas regiões mais 

quentes do país. Os répteis em sua maioria são especialistas em habitats, ou seja, 

só conseguem sobreviver em um ou em poucos ambientes distintos, sendo que a 

grande maioria de espécies são lagartos e serpentes de florestas tropicais 

brasileiras não consegue sobreviver em ambientes alterados, como pastos, 

plantações de diversos tipos e até de florestas monoespecíficas para extração de 
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madeira e celulose, como eucaliptais e pinheirais. Por outro lado, algumas espécies 

parecem se beneficiar da alteração de habitats pela ação humana, como é o caso da 

cascavel (MARQUES et al., 2004).  

O estado do Paraná apresenta uma riqueza de espécies de répteis devido 

a diversidades de biomas e ecossistemas presentes no estado. Com essa 

diversidade de ambientes como os Campos Naturais e a Floresta Ombrófila Densa, 

por exemplo, é um fator que possibilita a coexistência de espécies e comunidades 

herpetofaunísticas com modos de vida e origens bastante distintas.  

No Estado do Paraná podem ser encontradas até 160 espécies de 

répteis, contudo, excetuando-se as espécies fronteiriças e com ampla distribuição 

geográfica, sendo as mais destacadas, são elas: um jacaré, quatro cágados, sete 

anfisbênias, 23 lagartos e 89 serpentes (BÉRNILS et al., 2004). 

A preservação dos répteis é de grande importância para o equilíbrio 

ecológico, pois esse grupo participa de variados níveis tróficos, e sua ausência 

acarreta desequilíbrio, as principais ameaças para os répteis são a perda e 

fragmentação de habitats, a matança de espécies por hábitos culturais e falta de 

conhecimento, tráfico de animais silvestres e introdução de espécies exóticas entre 

outras. 

São vários os fatores de ameaças para os répteis, podendo citar como 

principal ameaça a perda e fragmentação de habitats. As espécies que mais sofrem 

com esse tipo de ameaça são as mais comuns de serem observadas, como os 

lagartos e as serpentes (RODRIGUES, 2005). 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 gados e 

construções civis. 

7.4.3.3 Objetivos 

 Realizar o levantamento das espécies de herpetofauna na AID e da CGH do 

Lontra, localizada no rio Jaracatiá, interior do município de Salto do Lontra, 

estado do Paraná; 

o Demonstrar seus valores qualitativos, presentes nos ambientes amostrais; 
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o Indicar a possível ocorrência de espécies criticamente ameaçadas; 

o Diferenciar espécies nativas de exóticas que possam vir a ocorrer no local; 

o Avaliar os possíveis impactos ambientais decorrentes da implantação do 

empreendimento em relação ao grupo faunístico. 

7.4.3.4 Metodologia para a amostragem da herpetofauna 

A área amostral é composta por fragmentos de mata secundária nas 

margens do leito do rio, onde se buscou contemplar diferentes habitats, como 

interior de matas, áreas de campo, áreas abertas, áreas pedregosas e também 

áreas alagadiças. A vegetação encontra-se em estágio inicial e médio de sucessão 

secundária de regeneração. 

As áreas amostradas contemplam a Área de Influência Direta e 

apresentam uma mata fragmentada, que possui seu entorno em forma de mosaicos, 

dando espaço para grandes áreas de agricultura e pastagens para a criação de 

animais. Mesmo oferecendo condições antrópicas, acredita-se ser local de refúgio 

para parte da fauna local. Para o levantamento de anfíbios das áreas de influência 

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

entrevista com moradores da área do empreendimento; (3) busca ativa e (4) 

armadilhas de interceptação e queda com uso de cercas guia. 

7.4.3.4.1 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. 

7.4.3.4.2 Entrevista com moradores próximos a área do 

empreendimento 

Foram realizadas entrevistas com os moradores que vivem próximos à 

área do empreendimento para verificação das espécies de anfíbios com ocorrência 

na área. Evitou-se a indução da resposta sobre a ocorrência de espécies, permitindo 

ao entrevistado, a possibilidade de descrever as espécies conforme seu próprio 

conhecimento. 
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7.4.3.4.3 Busca ativa 

Realizado com procura visual, é um método bastante versátil e 

generalista de detecção e coleta de vertebrados em campo, muito utilizado para 

amostragem e visualização de animais. Consiste em percorrer um transecto de 

linhas amostradas vagarosamente à procura de animais, revirando pedras, troncos e 

serrapilheira. A detecção dos animais pode se dar não apenas pela visualização 

direta, mas também pelas evidências indiretas, tais como registros sonoros pela 

procura auditiva e registros de larvas (girinos), bastante utilizadas na procura por 

anfíbios anuros.  

Os horários para a busca ativa de anfíbios ocorreram nos períodos 

crepuscular e noturno, em torno das 18h00min às 20h00min, em um período de 3 

(três) dias, totalizando 6 horas/campo/homem de busca. Já para os répteis, a busca 

ativa ocorre durante todo o tempo, tendo preferência para os horários mais quentes. 

Para o levantamento no período noturno utilizaram-se lanternas de mão, para 

melhor exploração dos ambientes.  

7.4.3.5 Resultados e conclusões 

Os resultados para o grupo dos anfíbios e répteis contemplam, além dos 

métodos primários, os dados secundários, visando inferir através das características 

da região a potencial ocorrência das espécies no local de estudo.  

Desse modo, tendo como base os dados secundários, foram estimadas 

as ocorrências de espécies na AID e AII da CGH do Lontra, tendo como resultado a 

tabela a seguir, que contém as espécies listadas para o local. 

7.4.3.5.1 Anfíbios 

 

Para anfíbios, foram registradas 38 espécies de duas ordens distribuídas 

em dez famílias, conforme podemos observar na tabela a seguir. Estas espécies 

estão distribuídas geograficamente, habitando desde áreas muito extensas a áreas 

de distribuição similar à área do Paraná ao sul do Brasil. Não há ocorrências de 

espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção conforme os dados discutidos para 

o local. 
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Na tabela abaixo, os resultados foram agrupados com informações de 

pesquisas para ecossistemas similares e próximos à área do empreendimento. 

 

Tabela 33: Espécies de anfíbios citados com potencial ocorrência na área do empreendimento. 

 
Continua na próxima página... 

 

Nome comum

Siphonops sp. --

Rhinella icterica sapo-cururu

Bufo crucifer sapo-boi

Ischnocnema quentheri rã-de-mata

Crosodactylodes sp. rã-dos-córregos

Limnomedusa macroglossa rã-das-pedras

Odontophrynus americanus rã-boi

Proceratophrys avelinoi sapo-de-chifre-pequeno

Proceratophrys bigibbosa --

Aplastodiscus perviridis perereca-verde

Dendropsophus minutus perereca

Dendropsophus nanus perereca

Hypsiboas bischoffi perereca

Hypsiboas faber perereca-ferreiro

Hypsiboas prasinus perereca

Hypsiboas semiguttatus perereca

Hypsiboas leptolineatus perereca-de-pijama

Hypsiboas curupi perereca

Phyllomedusa tetraploidea perereca-macaco

Scinax catharinae risadinha

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro

Scinax perereca perereca

Scinax squalirostris perereca-bicuda

Scinax granulatus perereca

Scinax berthae perereca

Hyla sp. perereca

Phrynohyas venulosa perereca-resinosa

Physalaemus cuvieri rã-cachorro

Physalaemus gracilis rã-chorona

Leptodactylus mystacinus rã-das-tocas

Leptodactylus gracilis rã

Leptodactylus latrans rã

Leptodactylus plaumanni rã

Leptodactylus ocellatus rã-manteiga

Brachycephalidae

Cycloramphidae

Hylidae

Leiupiridae

Leptodactylidae

Ordem/família/ espécie

Gymnophiona

Caecilidae

Anura

Bufonidae
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Fonte:Toniazzo; Lingnau e Borelli, 2012; RAS PCH Vila Galupo, 2012. 

A distribuição das famílias referente aos dados inferidos pode ser 

observada no gráfico a seguir, onde se pode notar que a família Hylidae é muito 

mais abundante que as demais famílias, sendo esperada maior ocorrência deste 

grupo no local. 

 
Figura 152: Representatividade das famílias de anfíbios, em número de indivíduos. 
Fonte: Construnível, 2013. 

Com os métodos de busca primária, não se obteve captura de anfíbios, 

sendo que essa provável ausência de visualização direta pode estar relacionada a 

fatores como sazonalidade, qualidade dos fragmentos florestais e qualidade das 

Ordem/família/ espécie Nome comum

Elachistocleis bicolor sapo-guarinha

Elachistocleis ovalis rã-gota

Lithobates catesbeianus

Hyalinobatrachium uranoscopum Perereca-de-vidro

Anura

Centrolenidae

Ranidae

Microhylidae

Classificação por família

Caecilidae

Bufonidae

Brachycephalidae

Cycloramphidae

Hylidae

Leiupiridae

Leptodactylidae

Microhylidae

Ranidae

Centrolenidae
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águas do corpo hídrico, uma vez que os anfíbios da Mata Atlântica são bastante 

sensíveis às alterações do meio. Essa sensibilidade às alterações do meio torna o 

levantamento de dados primários desfavorável e difícil, além disso, esses animais 

também apresentam hábitos crípticos. 

 Assim, Rocha (2007), afirma que boa parte das espécies de anfíbios da 

Mata Atlântica depende de áreas florestais bem preservadas e rios limpos, livres de 

qualquer tipo de poluente, sendo que essas condições estão cada vez mais 

escassas.Sabe-se que esse grupo ainda apresenta conhecida sensibilidade aos 

raios ultravioletas, consequentemente a destruição dos habitats e áreas florestadas 

ocasionam o surgimento de doenças e alterações climáticas, o que pode trazer 

inúmeras consequências negativas aos anfíbios. 

A alteração de habitat é, sem dúvida, a mais documentada causa do 

constante declínio das populações de anfíbios. Segundo Ross e Stephen (1999), a 

perda de habitat seguramente reduz a diversidade e a abundância de anfíbios nas 

áreas afetadas. 

No Brasil, não existe nenhum estudo de longo prazo para avaliar o 

declínio de populações de anfíbios. No entanto, há indicadores qualitativos, muito 

óbvios, de que os anfíbios vêm sendo exterminados à medida que as áreas naturais 

são invadidas pelo homem, quer seja para agricultura ou expansão urbana (Woehl 

Jr., 2012). Esse declínio populacional está diretamente ligado à reprodução dos 

anfíbios, visto que são especialistas, são muito específicos quanto às condições 

ambientais, alguns só se reproduzem, por exemplo, somente em poças naturais ou 

em riachos com boa oxigenação da água, e assim existem espécies que apresentam 

outras exigências naturais.Dessa forma, a ocorrência de anfíbios está cada vez mais 

restrita a áreas bem preservadas e ambientes com florestas de qualidade. 

Baixos índices de ocorrências em levantamentos também estão 

associados a fatores como precipitação pluviométrica e temperatura. Essas variáveis 

são muito estudadas em levantamentos de anurofauna, pois como são animais 

exotérmicos, tem total dependência da temperatura externa para funcionamento de 

seu metabolismo.As alterações nos ambientes florestados modificam fatores como 

as condições microclimáticas e o solo como a compactação e secura dos solos e 

redução da complexidade do habitats e micro-habitats. 
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A área de influência direta do empreendimento está caracterizada pela 

mata ciliar irregular, e estratos florestais secundários em fragmentos formando 

mosaicos florestais, inseridos em áreas de pastagens, agricultura e criação de 

animais como aviários e chiqueiros.Essas interferências podem estar diretamente 

ligadas à ocorrência das espécies no local em questão. 

7.4.3.5.1 Répteis 

 

Para a região de estudo foram verificadas uma ocorrência de 46 espécies 

de répteis, para 13 famílias. O levantamento de ocorrência das espécies foi 

realizado principalmente por levantamento bibliográfico e entrevista, sendo que o 

esforço de campo pelo método de busca ativa não registrou nenhuma espécie. 

Tabela 34: Lista de espécies com possível ocorrência para o rio Santana. 

 
Continua na próxima página ..  

 

 

 

 

Nome comum

TESTUDINES

CHELIDAE

Acanthochelys spixii cágado-preto

Hydromedusa tectifera cágado-prescoço-de-cobra

Phrynops wiliamsi cágado

SQUAMATA

SAURIA

TROPIDURIDAE

Tropidurus torquatus calango

POLYCHROTIDAE

Anisollepis grilli lagartinho

GEKKONIDA

Hemidactylus mabouia lagartixa-das-paredes

ANGUIDAE

Ophiodes striatus cobra-de-vidro

Ophiodes fragilis cobra-de-vidro

TEIIDAE

Cnemidophorus sp. lagartinho

Tupinambis merianae lagarto, teiú

GYMNOPHTHALMIDAE

Pantodactylus schreibersii lagartixa

SCINCIDAE

Mabuya dorsivittata lagartixa

Ordem//Família/Espécie
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Fonte: Construnível, 2013. 

 

 

Nome comum

Mabuya frenata lagartixa-dourada

AMPHISBAENIA

AMPHISBAENIDAE

Amphisbaena darwinii cobra-de-duas-cabeças

Amphisbaena prunicolor cobra-de-duas-cabeças

Lepsternon microcephalum cobra-de-duas-cabeças

ANOMALEPIDIDAE

Liotyphlops beui cobra-cega

COLUBRIDAE

Atractus reticulatus cobra-da-terra

Atractus taeniatus cobra-da-terra

Boirna maculata muçurana

Chironius bicarinatus cobra-cipó

Clelia rustica muçurana

Clelia plumbea muçurana

Echinanthera cyanopleura cobrinha

Gomesophis brasiliensis cobra-d'-água

Helicops infrataeniatus cobra-d'água

Liophis jaegeri cobra-verde

Liophis miliaris cobra-d'água

Liophis poecilogyrus cobra-de-capim

Liophis reginae cobra-de-capim

Oxyrhopus clathratus cobra-coral-falsa

Oxyrhopus  rhombifer cobra-coral-falsa

Phalotris lemniscatus cobra-de-cabeça-preta

Philodryas aestivus cobra-verde

Philodryas olfersii cobra-verde

Philodryas patagoniensis cobra-capim

Sibynomorphus ventrimaculatus dormideira

Thamnodynastes strigatus cobra-espada

Tomodon dorsatus cobra-espada

Waglerophis merremii boipeva

Micrurus sp. coral

Micrurus corallinus coral-verdadeira

Bothrops cotiara cotiara

Bothrops jararaca jararaca

Bothrops jararacussu jararacuçu

Crotalus durissus cascavel

ELAPIDAE

VIPERIDAE

Ordem//Família/Espécie
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Entre as espécies listadas como possivelmente ocorrentes para o local, a 

espécie Phrynops williamsié apresentada na Lista da Fauna do Paraná em extinção, 

publicada no ano de 2006 pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), como 

ameaçada. 

 Esta espécie é nativa do Brasil e pode ser encontrada em grandes rios 

com margens lodosas ou rochosas e em pequenos rios dentro das florestas. Sua 

dieta consiste em invertebrados aquáticos, peixes, moluscos, algas e restos 

vegetais. Os autores apresentam como ameaça a esta espécie a criação dos 

reservatórios de usinas hidrelétricas que favorecem a redução de alimentos e 

alteração da estrutura dos grandes rios, além da pesca predatória à espécie. 

A representatividade das famílias com possível ocorrência para a área de 

estudo está apresentada na figura a seguir. 

 
Figura 153: Representatividade das famílias de répteis, em número de indivíduos. 
Fonte: Construnível, 2013. 

Como se nota, a família Colubridae foi a que obteve maior 

representatividade entre as espécies relacionadas. Este fato pode estar ligado à 

maior importância que a comunidade dá a este grupo animal, por ser de fácil 

Classificação por família

Chelidae

Tropiduridae

Polychrotidae

Gekkonida

Anguidae

Teiidae

Gymnophthalmidae

Scincidae

Amphisbaenidae

Anomalepididae

Colubridae

Elapidae

Viperidae
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identificação. No que diz respeito a ofídios, o seu encontro na natureza é muito 

esporádico, dificultando os registros visuais, principalmente relacionando-se a 

períodos frios do ano. Para tanto, entrevistas são métodos versáteis, generalistas, 

mas eficazes no auxílio do registro deste grupo taxonômico. 

Tendo em vista o número de espécies de répteis brasileiros, o número de 

registros obtidos é considerado baixo. Porém, estudos com répteis em área de 

floresta ombrófila mista são escassos, além de este ser um ambiente naturalmente 

com baixa riqueza de espécies e populações com baixo índices populacionais, em 

consequência ao clima tipicamente frio e estações bem definidas. 

Geralmente em estudos similares ao presente, são registradas espécies 

mais plásticas, que possuem uma maior adaptabilidade às variações ambientais, 

consequentemente, possuindo uma maior população, como é o caso do Tupinambis 

merinidae, registrado no estudo. Espécies mais especializadas, com menor 

adaptabilidade e mais restrição a micro-ambientes, são difíceis de serem 

encontradas, por possuírem populações reduzidas. Estas espécies podem ser 

utilizadas como indicadoras de qualidade ambiental. 

7.4.3.6 Considerações finais 

Pode-se considerar que o fragmento florestal das áreas de influência do 

empreendimento não tem uma desejável diversidade, visto que não conservam a 

população original de répteis e anfíbios, o que demonstra uma comunidade 

empobrecida em diversidade, sendo mais abrangentes espécies adaptáveis as 

condições humanas. 

A fragmentação da paisagem e a sazonalidade foram fatores que 

limitaram a visualização dos répteis e anfíbios durante o período de estudos, 

considerando que esses animais já são de difícil amostragem. Da mesma forma, 

levando em consideração os registros obtidos por inferência e entrevistas com os 

moradores locais, acredita-se que o local ainda dispõe de áreas propícias à 

sobrevivência destes animais.  

Sabe-se que muitas espécies se adaptam aos ambientes fragmentados, 

porém estes são um pequeno grupo e a herpetofauna sofre declínio populacional. 

Atentando ao fato de que a área já foi exposta às interferências humanas, tais como 
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a agricultura, pecuária, moradia, etc., o impacto decorrente da implantação do 

empreendimento não irá criar um cenário totalmente incomum no local, 

É sugestivo que sejam tomados diversos cuidados e monitoramento nas 

fases de implantação, e operação do empreendimento, sendo de extrema 

importância a aplicação de programas ambientais, com medidas a serem adotadas e 

monitoradas, para minimizar as interferências na fauna local. 

Tendo como base essa afirmação, acredita-se que a implantação do 

empreendimento não cause impactos intensos sobre a herpetofauna, visto que o 

cenário local propício a este grupo de animais já foi alterado com atividades 

antrópicas. Além disso, a supressão vegetal necessária não afetará grandes áreas 

dos fragmentos, sendo as áreas remanescentes suficientes para subsidiar as 

espécies do local.  

 

 

 

 

Thais Dornelles Miorelli 

Responsável Técnica 

Bióloga 

CRBio 063307/03 
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7.4.1  Ictiofauna 

O grupo dos vertebrados apresenta grande variabilidade de indivíduos, 

em número superior a 45.000 (quarenta e cinco mil) espécies conhecidas. Essa 

extraordinária diversidade é produto de centenas de milhões de anos de evolução. 

Esta classe é muito variada em tamanho, forma, hábitos e constituem diversos 

habitats, desde o fundo dos oceanos ao topo das montanhas. A região Neotropical é 

a mais rica em número de espécies de peixes de água doce, abrigando em torno de 

25% das espécies de todo o planeta (COSTA et al., 2008). 

O Brasil é tido como o país com maior diversidade de ictiofauna do 

mundo, fato relacionado à grandiosa rede de bacias hidrográficas existentes no país. 

A bacia do rio Paraná é conhecida pela presença de uma ictiofauna 

diversificada em abundância de espécies e modos de vida. Segundo Vazzoler et al. 

(1996), os cursos de água principais apresentam tendência para a ocorrência de 

espécies de maior porte, muito das quais de hábitos migratórios, em contrapartida 

nos rios menores tendem a agregar ictiocenoses com espécies de pequeno porte de 

hábitos residentes, embora existam comunidades ictiofaunísticas miscigenadas, 

demonstrando alta complexidade em sua organizações, com grande diversidade de 

padrões e distribuição. 

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. 

Faz-se necessário o conhecimento sobre as espécies de peixes que 

habitam uma determinada região, de modo que seja possível produzir base científica 

para a proposição de ações de gerenciamento racional e sustentável dos recursos 

hídricos. O conhecimento bibliográfico sobre peixes ainda é incipiente.  

Informações sobre a estrutura das comunidades de peixes, com suficiente 

abrangência espacial e temporal, fornecem importantes dados para o seu 

monitoramento. Assim, o conhecimento dos processos ambientais que influenciam 

as relações das espécies com o ambiente, em especial para o ambiente aquático, 

constitui-se em uma abordagem eficiente para o melhor entendimento da 
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composição e estruturação das assembleias de peixes (CAMARGO & ESTEVES, 

1996).  

O rio Lontra pertence à Bacia do Rio Iguaçu, localmente na região do 

Baixo Iguaçu. A bacia do rio Iguaçu é a maior do Estado do Paraná, abrangendo 

uma área de aproximadamente 72.000 km² (SUZUKI, 1999), conforme a figura a 

seguir. 

 
Figura 154: Mapa das Bacias Hidrográficas do Brasil. 
Fonte: Bacias Hidrográficas do Paraná (SEMA, 2010). 

De um modo geral, a ictiofauna da bacia do rio Iguaçu caracteriza-se pelo 

seu elevado grau de endemismo e também pela ausência das famílias de peixes 

migradores mais comuns na bacia do rio Paraná, embora dele seja tributário desde 

sua formação (ZAWADZKI et al., 1999; GARAVELLO et al., 1997 apud PARANÁ, 

2009). O isolamento causado pelas Cataratas do Iguaçu, associado a fenômenos 

climáticos, resultou no processo de especiação das espécies, que resultou neste 

elevado grau de endemismo (SAMPAIO, 1988; SEVERI & CORDEIRO, 1994; 

GARAVELLO et al., 1997; AGOSTINHO et al., 1997 apud AGOSTINHO et al., 1999). 

Na década de 70, quando foram iniciados os grandes empreendimentos 

hidrelétricos no rio Iguaçu, a sua fauna de peixes foi ignorada, possivelmente pela 
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ausência de espécies de interesse comercial, como as grandes migradoras 

características do restante da bacia do Rio Paraná (dourados, pintados, pacus, 

piracanjubas) e pela crença de que por não serem conhecidas como migradoras 

poderiam adaptar-se ao ambiente lêntico. Assim, os documentos produzidos nesse 

período concluem que o Rio Iguaçu é pobre em espécies de peixes e falham por 

ignorarem o alto grau de endemismo (AGOSTINHO et al., 1999). 

7.4.1.1 Objetivos 

Esse estudo tem por objetivo analisar e avaliar as espécies 

ictiofaunísticas que ocorrem na referida área de influência direta da CGH do Lontra 

no rio Lontra, município de Salto do Lontra, no estado do Paraná, tendo como 

objetivos específicos: 

• Demonstrar valores quantitativos e qualitativos presentes nos 

ambientes amostrais. 

• Indicar a possível ocorrência de espécies reofílicas com suas possíveis 

rotas migratórias, diferenciando espécies nativas de exóticas que possam ocorrer no 

local; 

• Avaliar os impactos ambientais decorrentes da implantação do 

empreendimento em relação à comunidade ictiofaunística. 

7.4.1.2 Metodologia para a amostragem da ictiofauna 

Para realizar o registro da ictiofauna do local foram utilizadas 

metodologias propostas por vários estudos, sendo utilizados os seguintes métodos: 

(1) levantamento de dados secundários; (2) entrevista com moradores locais e (3) 

redes de espera. 

Levantamento bibliográfico e dados secundários 

Na consulta às publicações, efetuou-se inicialmente a catalogação de 

todos os registros de ictiofauna oriundos da região do empreendimento, e a partir 

disso se procedeu a uma avaliação in loco, visando às áreas AID e AII do 
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empreendimento para fins de predição das possibilidades de ocorrência de 

espécies. 

Entrevista com moradores locais 

 

Foram realizadas entrevistas com moradores da região, uma vez que 

estes estão em contato diário com a fauna silvestre local, além de possuírem um 

conhecimento histórico maior da região. De maneira informal, o entrevistado foi 

interrogado sobre os espécimes ocorrentes no local, utilizando-se, para isso, 

manuais e livro-guias de campo que auxiliem na descrição, e principalmente na 

visualização das espécies conhecidas. Tendo em vista a fragilidade deste método, 

bem como a imprecisão da identificação dos espécimes devido as grandes 

quantidades de variantes regionais para os nomes comuns ou populares das 

espécies, foram consideradas somente as espécimes que tem a distribuição 

amplamente conhecida para a região do empreendimento.  

Redes de espera  

 

As redes de espera foram instaladas em dois pontos do futuro 

empreendimento, o primeiro ponto localizado na margem direita, e o segundo ponto 

na margem esquerda. Foram instaladas 02 redes, uma de tamanho de 1,5 metros de 

altura por 5 metros de comprimento e (2mm entre nós) a outra de 1,5 metros de 

altura e 10 metros de comprimento com (4mm entre nós)  em dois pontos amostrais.  

As redes permaneceram na água sendo revisadas em intervalos de até 4 horas. Os 

pontos escolhidos para as redes de espera estão representados no mapa abaixo 

através de imagem do Google Earth, conforme a figura seguir. 
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Figura 155: Pontos de captura da ictiofauna. 
Fonte: Adaptado do Google Earth, 2013. 
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Devido ao alto volume de chuva que acorreu nos dias em que as redes 

ficaram expostas conforme relata as imagens abaixo, não foi possível capturar nem 

uma espécie de peixe, estando o trabalho baseado apenas em dados secundários e 

entrevista com moradores.  

  

 
 

 
 

 
 

Figura 156: Imagens do rio Lontra antes e após um dia de fortes chuvas. 
Fonte: Construnível, 2013. 



Empreendedor: Idiomar Zanella 
Rio Lontra 
Salto do Lontra- PR  

Relatório Ambiental Simplificado 
Potência Instalada: 0,82 MW 
CGH do Lontra 

281 
 

 

 
CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 
Coordenador geral: Cleber Antonio Leites CREA-SC nº 084660-3 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha nº 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 
Fone/fax: 49 – 3433 1770  Email: ambiental@construnivelconstrutora.com.br  
  

 

7.4.1.3 Resultados 

O estudo da ictiofauna da área de influência da CGH do Lontra foi 

realizado no âmbito da AID e AII, e a partir de levantamento de dados primários, 

além de dados secundários com entrevistas a moradores locais e publicações de 

artigos e estudos da ictiofauna, através de pesquisa exaustiva de dados. 

7.4.1.4 Levantamento bibliográfico 

Tabela 35: Espécies inferidas para o rio Lontra. 

 Continua 
                           

Nome comum

Cyprinodontiformes

Peocillidae

Phallocerros harpagos  - - 

Characiformes

Characidae

Astyanax altiparanae Lambari-tambiú

Astyanax gymnodontus Lambari

Astyanax bifaciatus Lambari

Astyanax dissimilis Lambari

Astyanax gymnogenys Lambari

Bryconamericus sp.  - - 

Bryconamericus Ikaa  - - 

Characidium sp  - - 

Hyphessobrycon reticulatus  - - 

Oligosarcus lonfirostris Saicanga

Oligosarcus sp Saicanga

Trichomyteridae

Trichomycterus sp Juriti

Trichomyterus davisi Juriti

Salmirus brasiliensis  - - 

Erythrinidae

Hoplias malabaricus Traíra

Curimatidae

Cyphocharax cf. modestus  - - 

Cyphocharax sp  - - 

Paradontidae

Apareiodon vittatus  - - 

Siluriformes

Pimelodidae

Pimelodus sp  - - 

Pimelodus ortmanni Pintado

Auchenipteridae

Tatia jaracatia  - - 

Clanidium ribeiroi  - - 

Glanidium sp  - - 

Clariidae

Clarias gariepinus  - - 

Ordem/Família/Espécie
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Fonte: Construnível, 2013. 

Algumas espécies de peixes do rio Iguaçu foram enquadradas em 

categorias de ameaça da IUCN, em função do declínio de suas populações, da 

destruição de seus habitats, do isolamento das populações sobreviventes e de áreas 

de distribuição reduzidas. São elas: Astyanax gymnogenys, Glandulocauda 

melanopleura, Trichomicterus castroi, Austrolebias carvalhoi, Rhamdiopsis moreirai, 

Cnesterodon omorgmatus e Cnesterodon carnegiei (PARANÁ, 2004). Das espécies 

citadas, somente Astyanax gymnogenysconsta na lista de ocorrência para a região 

do Baixo Iguaçu. Esta espécie de lambari da família Characidae pode alcançar 

médio porte. Apresenta hábito alimentar especializado (malacofagia) e parece 

Nome comum

Gymnotiformes

Gymnotidae

Gymnotus carapo Tuvira

Callichthyidae

Corydoras paleatus Cacudinho

Corydoras ehrhardti  - - 

Corydoras carlae  - - 

Corydoras sp  - - 

Loricariidae

Hypostomus commersoni Cascudo

Hypostomuns derbyi Cascudo

Hypostomuns sp  - - 

Ancistrus mullerae  - - 

Hisonotus yasi  - - 

Heptapteridae

Rhamdia cf. branneri

Rhamdia quellen Bagre

Rhandia sp  - - 

Impastinis hollandii  - - 

Perciformes

Cichlidae

Geophagus brasiliensis Cará

Geophagus sp  - - 

Crenicichla sp  - - 

Crenicichla iguassuensis  - - 

Cichla kelberi  - - 

Cichlasoma facetum  - - 

Synbranchidormes

Synbranchus sp  - - 

Cypriniformes

Cyprinidae

Ctenopharyngodon idella  - - 

Ordem/Família/Espécie
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requerer áreas lóticas ou semi-lóticas para a reprodução (AGOSTINHO e GOMES, 

1997 apud PARANÁ, 2004). 

Com o presente levantamento de dados secundário da fauna do local do 

empreendimento CGH do Lontra, segue uma breve descrição das ordens 

predominantes no local de ocorrência do empreendimento. 

Characiformes: É uma das ordens mais diversificadas, de peixes de 

água doce existentes, essa diversidade compreende 18 famílias, sendo quatro de 

origem africana (cerca de 200 espécies) o restante das famílias são encontradas nas 

Américas, aproximadamente 270 gêneros e mais de 1700 espécies (BRITZKE, 

2007). São exclusivamente de água doce, sendo que a maioria das espécies tem 

ocorrência encontrada na América do Sul, América central e África (BRITZKE, 2007). 

São peixes de hábitos predominantemente diurnos, que exploram a 

superfície ou o meio da coluna da água em busca de alimentos, e possuem um 

órgão auditivo chamado de Aparelho de Weber, o qual transmite ondas sonoras 

recebidas pela bexiga natatória ao ouvido interno, onde as mesmas são 

transformadas em impulsos elétricos que são enviados ao cérebro. (BRITZKE, 

2007). 

A origem dos Characiformes data de mais de 100 milhões de anos atrás, 

quando África e América do Sul formavam uma única massa continental. Com a 

divisão dos continentes africano e americano, a espécie ancestral dos 

Characiformes foi dividida nas diversas famílias existentes nos dias de hoje em 

ambos continentes, cada uma adaptado ao seu ambiente (BRITZKE, 2007). 

A ampla especialização ecológica encontrada nos Characiformes é 

considerável, apresentando amplo leque em seus hábitos alimentares; podendo ser 

detritívoros, herbívoros, carnívoros, onívoros, iliófagas (comedores de escamas) e 

filtradores. Adaptações fisiológicas e morfológicas especiais permitem a 

sobrevivência de alguns grupos em condições extremas de concentração de 

oxigênio, por exemplo, as Traíras (Hoplias malabaricus) possuem adaptação para 

respirar na superfície e cuidado parental com sua prole (BRITZKE, 2007). 

Siluriformes: A ordem Siluriformes, de distribuição cosmopolita, 

compreende um grupo de peixes formado por 37 famílias, sendo que apenas duas, 

Ariidae e Plotosidae, se adaptaram à água salgada (SCZEPANSKI, 2008). 



Empreendedor: Idiomar Zanella 
Rio Lontra 
Salto do Lontra- PR  

Relatório Ambiental Simplificado 
Potência Instalada: 0,82 MW 
CGH do Lontra 

284 
 

 

 
CONSTRUNIVEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 
Coordenador geral: Cleber Antonio Leites CREA-SC nº 084660-3 
Rua Otacílio Gonçalves Padilha nº 117, Bairro Primo Tacca, sala 01 
Fone/fax: 49 – 3433 1770  Email: ambiental@construnivelconstrutora.com.br  
  

 

Essa família tem como características principais a presença de 

barbilhões, bexiga natatória achatada, dentes geralmente em placas dentígeras, 

corpo nu ou com placas ósseas, acúleos na dorsal e peitoral. 

Quanto aos números mais representativos de Siluriformes, esses são pela 

diversidade dessa ordem quem contempla uma gama grande de espécies. 

7.4.1.5 Considerações finais 

As principais ameaças para a ictiofauna estão relacionadas à poluição, 

assoreamento, desmatamento, a inserção de espécies exóticas, além da construção 

de barramentos. Dos impactos sofridos pela ictiofauna em relação à implantação dos 

empreendimentos hidrelétricos estão principalmente relacionados à modificação do 

ambiente lótico em lêntico, onde ocorre a modificação do ecossistema aquático de 

forma significativa. Portanto, os impactos de empreendimentos maiores são 

inevitáveis, porém nem sempre mitigáveis por completo. Diferente dos 

empreendimentos de menor porte, como uma CGH, onde os impactos ambientais 

são significativamente reduzidos em função das dimensões serem 

proporcionalmente mínimas em comparação a grandes empreendimentos.  

Como afirma Lansac-Tôha (1997), um fator importante a ser considerado 

é que nas comunidades aquáticas observa-se que a formação de um reservatório 

provoca substituição de espécies que predominam em rios, por aquelas 

características de água lênticas. Este principal impacto relacionado ao 

empreendimento torna-se diminuto ao levar em consideração que a área a ser 

destinada ao reservatório é de pequeno porte e não alterará significativamente a 

condição do corpo hídrico. 

Outro fator a se considerar é a presença de uma barreira geográfica 

(cachoeira) no local pretendido ao empreendimento, a qual já impede a transposição 

de peixes neste trecho do rio, sendo que como o local do barramento é próximo ao 

local da cachoeira, a composição ictiofaunística do rio não sofrerá impactos devido à 

construção do barramento.   

Pode-se presumir através da análise das espécies coletadas nos pontos 

amostrados que as mesmas possuem boa adaptação em termos de estratégias 

reprodutivas ou alimentares, apresentando vantagens em relação às demais 
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espécies. Sendo assim, possuem condições de se manterem mediante as 

alterações locais. 

Finalmente, considera-se viável o empreendimento analisando os 

aspectos ecológicos e conservacionistas para a ictiofauna, sendo que serão 

propostos programas ambientais de salvamento, caso necessário, e de 

monitoramento da comunidade ictiofaunística, auxiliando na preservação desta 

fauna. 
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7.5 IDENTIFICAÇÃO DE ZOONOSES E VETORES DE DOENÇAS NA 

ÁREA DE INSERÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O município de Salto do Lontra não dispõe de estudos ou informações 

para consultas sobre possíveis espécies vetoras e/ou hospedeiras de doenças de 

interesse epidemiológico ocorrentes na área estudada. Em consulta aos moradores 

locais, não foi identificado nenhum grupo animal que oferecesse risco 

epidemiológico à comunidade.  

Em relação às espécies potencialmente bioindicadoras ambientais, 

nenhuma foi identificada na área estudada. Além disso, pela degradação do local e o 

seu entorno, o local não apresenta áreas com potencial interesse ecológico, sendo 

que após a implantação do empreendimento, a área será recuperada 

ambientalmente, aumentando seu potencial ecológico. 

 


