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Relatório de situação do empreendimento

3.30. CONDICIONANTE IAP 30
O Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Fauna deverá ter continuidade
conforme cronograma apresentado devendo ser encaminhado um relatório conclusivo
sobre as espécies monitoradas na ADA, AID e AII do empreendimento e ter sua
continuidade até o enchimento total do reservatório, com a apresentação de relatório
conclusivo das espécies resgatadas, salvas e destinadas.

3.30.1. STATUS
Em Atendimento

3.30.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS
As atividades de acompanhamento da supressão vegetal para implantação do canteiro
obras encontram-se finalizadas. Nesse caso, cabe informar a apresentação, junto ao
Instituto Ambiental do Paraná (IAP) do relatório final de acompanhamento e resgate de
fauna no período de outubro de 2013 a março 2014, por meio da correspondência MA072/2014, datada de 09/05/2014 (Anexo 3.30-1).
Cumpre ainda registrar que foi contratada a empresa JURIS AMBIENTIS para a
realização de duas atividades de resgate da ictiofauna, as quais ocorreram em março
de 2016 e março de 2017.
A primeira delas, correspondeu a atividades realizadas durante a fase de esgotamento
da 1ª etapa da 1ª fase da ensecadeira auxiliar, construída na margem esquerda do Rio
Iguaçu. Adicionalmente, em março de 2017, foi realizado o resgate de peixes na
ensecadeira construída para a retirada do sedimento extravasado proveniente do
rompimento de outra ensecadeira durante a cheia da estação chuvosa de 2014.
Em ambas ocasiões, foram previstas, entre as atividades sob a responsabilidade
dessa empresa, o acompanhamento e o eventual resgate de espécies da fauna,
especialmente do cágado-rajado, espécie ocorrente na região do empreendimento. As
atividades foram autorizadas a partir da emissão da Autorização Ambiental (AA) no
468894 – protocolo 144954971.
Quando do início das atividades de supressão vegetal para implantação do
reservatório da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu (UHEBI), previstas para o início no
primeiro semestre de 2018, as atividades de resgate de fauna serão retomadas,
continuando até a sua etapa de enchimento.

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

DOCUMENTO

PROTOCOLO

DATA DE
PROTOCOLO

3.30-1

MA-072/2014 - Relatórios de Resgate de Fauna
do Canteiro de Obras e Monitoramento de
Fauna Terrestre e Semi-Aquática e Onça
Pintada em Meio Digital

13.186.359-4

09/05/2014
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