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3.32. CONDICIONANTE IAP 32
Deverá ser implementada imediatamente após a obtenção da Renovação da Licença
Ambiental de Instalação, a proposta de trabalho apresentada com o objetivo de
selecionar bioindicadores da fauna, visando o monitoramento de médio e longo prazo
que possibilitem a avaliação dos impactos gerados pela UHE Baixo Iguaçu sobre a
biodiversidade local, em especial as inter-relações flora-fauna, fauna-fauna e faunahabitat, além de avaliar as tendências e alterações potenciais (positivas e negativas)
sobre as populações das espécies, tendo como base dados de frequência de
ocorrência, densidade populacional e uso de habitats, visando intervir sempre que
necessário com medidas de manejo e/ou proteção.

3.32.1. STATUS
Em atendimento

3.32.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS
O Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI) protocolou junto ao Instituto Ambiental
do Paraná (IAP) em 13/09/2016, por meio da correspondência CEBI-083-2016 (MA
293/2016 (Anexo 3.32-1), o Relatório Consolidado do Monitoramento e Conservação
da Fauna Terrestre e Semiaquática. No referido documento, são apresentadas, além
dos resultados consolidados do monitoramento da fauna, as informações necessárias
para atendimento da condicionante em tela, conforme mencionado no Capítulo 2 do
relatório em questão, intitulado “Atendimento às Condicionantes da Licença de
Instalação”.
Segundo o Projeto Básico Ambiental (PBA) da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu (UHEBI),
o monitoramento da fauna na primeira fase (Fase 1 - Coleta de dados paramétricos anterior ao enchimento do reservatório) deveria ocorrer como forma de promover dados
que apoiassem tomadas de decisão para fases seguintes. Nesse caso, de acordo com
o plano de trabalho, deveriam ser executadas seis campanhas na Fase 1 do
empreendimento e ser emitido um Relatório Final dessa fase. Contudo, para a fase
prévia foram realizadas oito campanhas, como consequência de atrasos no cronograma
de execução da obra, face às paralizações ocorridas no empreendimento.
A seguir são apresentadas as datas de realização das campanhas de monitoramento
da fauna:
Quadro 3.32-1 - Realização das campanhas de monitoramento da fauna:

CAMPANHA

DATA

1

09/09/2013 a 30/09/2013

2

27/11/2013 a 18/12/2013
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CAMPANHA

DATA

3

07/03/2014 a 28/03/2014

4

15/06/2014 a 06/07/2014

5

24/09/2014 a 15/10/2014

6

30/11/2014 a 21/12/2014

7

04/03/2015 a 31/03/2015

8

30/05/2015 a 20/06/2015

No momento, está em elaboração o Termo de Referência (TR) para contratação da
empresa para o referido monitoramento, o qual terá a sua continuidade no segundo
semestre de 2017. Ainda, será solicitada uma nova Autorização de Captura, Coleta e
Transporte de Material Biológico (ACCTMB) para continuidade do monitoramento para
etapas pré e pós-enchimento do reservatório. Nesse caso, a continuidade do
monitoramento da fauna para suas próximas fases continuará a abranger a temática
dos bioindicadores da fauna, visando ao acompanhamento de médio e longo prazos
que possibilite a avaliação dos impactos gerados pela UHEBI sobre a biodiversidade
local.

3.32.3. ANEXOS
O quadro abaixo remete ao documento mencionado e ao seu protocolo no órgão
ambiental.

ANEXO

DOCUMENTO

PROTOCOLO

DATA DE
PROTOCOLO

Anexo 3.32-1

CEBI-083-2016 (MA 293/2016) –
Encaminhamento do Relatório
Consolidado de Monitoramento e
Conservação de Fauna Terrestre e
Semiaquática – UHE Baixo Iguaçu

Não
informado
pelo IAP

13/09/2016
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