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Relatório de situação do empreendimento

3.14. CONDICIONANTE IAP 14
Deverá ter continuidade o programa de monitoramento limnológico e da qualidade da
água com maior número de informações para permitir melhor avaliação da rede
amostral.

3.14.1. STATUS
Em Atendimento

3.14.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS
Foram realizadas campanhas mensais de qualidade de água e bimestrais de
sedimentos no período abrangido pelo presente relatório, sendo que, no Parque
Nacional do Iguaçu (PNI), o monitoramento vem sendo executado, desde de setembro
de 2016, com a mesma periodicidade indicada acima, tendo como referência
metodológica o Projeto Básico Ambiental (PBA) da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu
(UHEBI).
Vale mencionar que os pontos onde estão sendo realizadas as amostragens no âmbito
do presente Programa são concomitantes com aqueles de monitoramento da
ictiofauna.
A atuação no PNI foi possível após emissão da anuência do Instituto Chico Mendes de
Biodiversidade (ICMBio), indicada no Ofício SEI n°63/2016-DIBIO/ICMBio, em
19/07/2016 (Anexo 3.14-1), sob conhecimento do Instituto Ambiental do Paraná (IAP),
de acordo com o Ofício °1299/16/IAP/GP, de 08/08/2016 (Anexo 3.14-2). Trata-se da
anuência para levantamentos e coletas no interior do PNI, na qual o ICMBio autoriza a
execução do Subprograma de Limnologia e Qualidade da Água mediante atendimento
das seguintes condições:
−

Para as coletas no interior do PNI, coletar exclusivamente nos pontos 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 e 25, do quadro n.1 apresentado no Plano de Trabalho (Anexo 3.143); e

−

Para as coletas no trecho médio dos rios Floriano e Silva Jardim, as mesmas
deverão ser comunicadas com antecedência mínima de uma semana à equipe
técnica do PNI para acompanhamento das atividades, devido às condições
adversas para acesso a esses locais.

Cumpre registrar que, em acordo com o previsto no PBA, vêm sendo apresentados
pelo Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI), junto ao IAP, relatórios trimestrais
com o resultado dos monitoramentos da qualidade das águas levados a termo no
âmbito do Subprograma antes aqui mencionado.

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

ANEXO

DOCUMENTO

PROTOCOLO

DATA DE
PROTOCOLO

3.14-1

Anuência para levantamentos e coletas no
interior do Parque do Iguaçu.

Ofício SEI n°63/2016DIBIO/ICMBio

19/07/2016

3.14-2

Anuência para levantamentos e coletas no
interior do Parque Nacional do Iguaçu

Ofício
n°1299/2016/IAP/GP

8/8/2016

3.14-3

Plano de Trabalho para Atendimento das
Condicionantes 2.5 e 2.6 – Agosto de 2015

Ofício 610/2015GABIN/PRESI/ICMBio

24/9/2015
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