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2. RESGATE E SALVAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA 

2.1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório apresenta informações sobre as atividades de resgate e salvamento 

da biota aquática que foi realizado entre os dias 12 e 14 de setembro de 2020, na área de influência 

da PCH Taguá, no rio Jordão. 

Com uma área de drenagem de cerca de 5 mil km2, o rio Jordão é o principal afluente 

da margem direita do rio Iguaçu. Entre suas nascentes, próximas à cidade de Guarapuava, até sua 

foz no rio Iguaçu entre as UHEs de Salto Santiago e de Segredo, o rio Jordão percorre 168 km 

(MAACK, 1981). O rio Jordão apresenta trechos em declive em terrenos de aspecto rejuvenescido, 

com corredeiras percorrendo vales profundos e encaixados, onde se encontram os aproveitamentos 

hidrelétricos de Santa Clara, Fundão e a Derivação do Jordão. 

A ictiofauna do rio Jordão é representada por 35 espécies, sendo que 22 (62,8%) podem 

ser consideradas exclusivas do rio Iguaçu, não ocorrendo em outros sistemas hidrográficos da bacia 

do rio Paraná. A ictiofauna desta bacia apresenta o padrão generalizado da ictiofauna do rio Iguaçu 

(Tabela 1). 

Tabela 1: Relação das ordens e respectivos números de espécies de peixes nativos registradas para a ba-
cia do rio Iguaçu e para a bacia do rio Jordão. 

Ordens Rio Iguaçu Rio Jordão 

Characiformes 43 11 

Siluriformes 59 15 

Gymnotiformes 2 1 

Cichliformes 8 4 

Cyprinodontiformes 7 1 

Outras 1 3 

Total 120 35 

Fonte: SEVERI & CORDEIRO (1994), GARAVELLO et al. (1997), VITULE & ABILHOA (2003), ABILHOA & BOSCARDIN (2004), ABI-
LHOA (2004), INGENITO et al. (2004), BAUMGARTNER et al. (2012). 

2.2 ATIVIDADES REALIZADAS 

Os seguintes métodos de captura foram utilizados durante o período de resgate e sal-

vamento da biota aquática na área da ensecadeira da PCH Taguá: 

i) Puçás – método eficiente para captura de animais pelágicos, principalmente de pe-

queno porte. Também eficiente na vegetação ripária e para pequenos corpos d´água, ou onde seja 

inviável a entrada na água. 

ii) Arrasto – método eficiente para animais encontrados em áreas de remanso e/ou 

pouco correntosas, mas nunca muito profundas. É especialmente útil na captura de espécies nectô-

nicas, mas também muito útil para espécies bentônicas. 

As atividades de resgate foram realizadas durante a formação da ensecadeira de mon-

tante (Figura 1) entre os dias 12 e 14 de setembro de 2020. 
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Figura 1: Formação da ensecadeira de montante no rio Jordão, local onde o resgate da biota aquática foi 
realizado. 
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Os espécimes coletados durante os períodos de salvamento (Figura 2) foram soltos 

imediatamente após a captura, no trecho do rio Jordão localizado à montante da barragem, ao lado 

da ensecadeira (Figura 3) (Tabela 2). Os exemplares foram identificados, quantificados e transferi-

dos para o trecho de soltura. 

Tabela 2: Localização dos pontos de resgate e salvamento durante a construção da ensecadeira de mon-
tante no rio Jordão e local de soltura dos exemplares no rio Jordão. 

Locais 
Coordenadas UTM 

Latitude Longitude 

Ensecadeira 421.201 m E 7.176.800 m S 

Local de soltura (rio Jordão) 421.426 m E 7.176.776 m S 

 

Para o cálculo da diversidade de táxons foi utilizado o índice de diversidade de Shannon 

(H’), que assume que os indivíduos foram amostrados ao acaso a partir de uma população “indefi-

nidamente grande” e que todas as espécies estão representadas na amostra (PIELOU, 1975). Para 

o cálculo deste índice foram empregados os dados quantitativos obtidos através das capturas. Tal 

índice é descrito pela equação: 

𝐻′ = ∑ 𝑝𝑖 . log(𝑝𝑖) 

onde “pi” é o número de indivíduos da espécie i dividido pelo número total de indivíduos da amostra; 

“log” é o logaritmo de base 2. Este índice é calculado considerando os dados quantitativos. 

A estrutura da comunidade foi avaliada também por meio da equitabilidade (E) (PIELOU, 

1975), a partir da seguinte fórmula: 

𝐸 =
𝐻′

𝐻𝑚á𝑥
 

onde “H'” é o índice de Shannon e Hmax é o logaritmo do número total das espécies. Este índice 

varia de 0 a 1 e avalia a uniformidade do registro das espécies ao longo da amostragem. Este índice 

foi calculado considerando os dados quantitativos. 

A dominância foi calculada utilizando-se o índice de Simpson: 

𝐷 =  ∑(𝑝𝑖)2 

onde: “p” é o número de indivíduos da espécie “i” em relação ao número total de indivíduos da 

amostra. 
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Figura 2: Atividades de captura e salvamento da biota aquática durante a formação da ensecadeira de mon-
tante no rio Jordão. 
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Figura 3: Local de soltura da biota aquática resgatada, no leito do rio Jordão. 
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2.3 RESULTADOS 

A Tabela 3 apresenta as informações das espécies resgatadas na área da ensecadeira 

em acordo com a Autorização Ambiental N° 53930 IAT. 

Tabela 3: Espécies registradas durante as atividades de resgate e salvamento da biota aquática na área da 
PCH Taguá, bacia do rio Jordão, Candói - Paraná. 

Ordenamento taxonômico Nome popular Categoria Distribuição 
Estado de Conser-

vação 

Ordem Characiformes     
Famíia Characidae 

Psalidodon bifasciatus lambari IC,IP EN,M MC 

Psalidodon gymnodontus lambari IC,IP EN,M MC 

Astyanax sp. lambari IC EN IC 

Família Erythrinidae     

Hoplias aff malabaricus traíra IC,IP DA MC 

Ordem Siluriformes     

Família Pimelodidae     

Pimelodus ortmanni mandi IC EN,M MC 

Pimelodus britski mandi IC,IP EN,M MC 

Família Heptapteridae     

Rhamdia branneri bagre IC,IP EN MC 

Família Trichomycteridae     

Cambeva igobi candiru IC EN RA, IC, EN (Nac) 

Cambeva sp. candiru IC EN RA, IC 

Família Loricariidae     

Hypostomus derbyi cascudo IC EN MC 

Hypostomus myersi cascudo IC EN MC 

Ancistrus agostinhoi cascudo-roseta IC EN IC 

Ordem Cyprinodontiformes     

Família Poeciliidae     

Phalloceros harpagos barrigudinho IC DA MC 

Ordem Cichliformes     

Família Cichlidae     

Geophagus iporanguensis acará IC DA MC 

Legenda: Categoria: (IC) interesse científico; (IE) interesse econômico; (IP) interesse para pesca; (PI) potencial invasor; (RE) risco 
epidemiológico; (CITES) citada nos Anexos I, II e III da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Sel-
vagens em Perigo de Extinção –CITES, Instrução Normativa nº 1, de 15 de abril de 2014. Distribuição: (EN) espécie endêmica do rio 
Iguaçu; (DA) espécie amplamente distribuída; (INT) espécie introduzida; (M) com hábitos migratórios; (NDC) não descrita pela ciência. 
Estado de conservação: Espécie rara (RA), comum (MC) e insuficientemente conhecida (IC); Nível de ameaça: ameaça internacional 
(Int) baseada na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), ameaça nacional (Nac) baseada na 

lista da fauna brasileira ameaçada de extinção (MMA, 2014) e Portaria IBAMA nº 445 de 2014; ameaça estadual (Est) baseada no livro 
vermelho da fauna ameaçada no Paraná (ABILHOA & DUBOC, 2004) e no plano de conservação para espécies da ictiofauna amea-
çada do rio Iguaçu (VITULE & ABILHOA, 2009); (LC) pouco preocupante; (NT) espécie quase ameaçada; (VU) espécie vulnerável; 

(EN) em perigo; (CR) criticamente em perigo; (DD) dados deficientes. 

2.4 ESFORÇO AMOSTRAL 

As estimativas de riqueza em relação ao esforço amostral empregado foram analisadas 

através do método da curva do coletor, comparando-se o número de espécies acumuladas com as 
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capturas progressivas realizadas durante a atividade de resgate e salvamento. O número de espé-

cies registrado (14) é menor que a riqueza regional (114 espécies) e a curva do coletor não apre-

sentou sinais de estabilização (Figura 4). 

Figura 4: Curva do coletor elaborada através do número cumulativo de espécies registradas durante as ativi-
dades de resgate e salvamento na área da PCH Taguá, rio Jordão. 

 
Uma análise mais detalhada deste resultado indica um aumento no número de espécies 

registradas concomitantemente ao aumento do esforço amostral. Esse resultado era esperado, uma 

vez que a tendência natural de qualquer levantamento é o aumento gradual no número total de 

espécies registradas até um número próximo da riqueza regional (MAGURRAN, 2004). Além disso, 

esses resultados também indicam que a captura dos exemplares foi facilitada pelo aumento do 

esforço de captura concomitantemente à diminuição da área alagada da ensecadeira, o que permi-

tiu a captura de exemplares em locais de difícil acesso. 

2.5 RIQUEZA 

As amostragens realizadas, incluindo os dois períodos de resgate e salvamento da icti-

ofauna, resultaram no resgate de 998 exemplares de peixes, distribuídas em 14 espécies e oito 

famílias (Tabela 4). As famílias Characidae e Loricariidae foram as mais representativas durante o 

resgate (Figura 5). As espécies Psalidodon bifasciatus (423 exemplares), Psalidodon gymnodontus 

(287 exemplares) e Cambeva sp. (101 exemplares) corresponderam a cerca de 82% dos registros 

realizados, sendo que 98,5% dos exemplares capturados foram soltos (Tabela 5). 
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Tabela 4: Espécies registradas durante as atividades de resgate e salvamento da biota aquática na área da 
PCH Taguá no rio Jordão. A classificação segue BAUMGARTNER et al. (2012). 

CHARACIFORMES 

Characidae 

Psalidodon bifasciatus – lambari-do-rabo-vermelho 

Psalidodon gymnodontus – lambari 

Astyanax sp. - lambari 

Erythrinidae 

 Hoplias malabaricus – traíra 

SILURIFORMES 

Trichomycteridae 

 Cambeva igobi – candiru 

 Cambeva sp. – candiru 

Loricariidae 

 Ancistrus agostinhoi – cascudo-roseta 

 Hypostomus derbyi – cascudo 

 Hypostomus myersi – cascudo 

 Heptapteridae 

 Rhamdia branneri – jundiá 

Pimelodidae 

 Pimelodus britskii – mandi-pintado  

 Pimelodus ortmanni – mandi-pintado 

CICHLIFORMES 

Cichlidae 

 Geophagus iporanguensis – acará 

CYPRINODONTIFORMES 

Poeciliidae 

 Phalloceros harpagos – barrigudinho 

 

Tabela 5: Espécies e respectivas abundâncias (exemplares capturados, soltos e destinados para coleção 
científica) registradas durante as atividades de resgate e salvamento biota aquática na área da PCH Taguá, 

rio Jordão. 

Espécies 
Abundância 

total 
Soltura Tombamento 

Psalidodon bifasciatus 423 418 5 

Psalidodon gymnodontus 287 282 5 

Cambeva sp. 101 96 5 

Geophagus iporanguensis 78 78 - 

Phalloceros harpagos 32 32 - 

Astyanax sp.  28 28 - 

Hypostomus derbyi 15 15 - 

Hypostomus myersi 11 11 - 

Ancistrus agostinhoi 5 5 - 

Cambeva igobi 5 5 - 

Hoplias malabaricus 4 4 - 

Rhamdia branneri 4 4 - 

Pimelodus britskii 3 3 - 

Pimelodus ortmanni 2 2 - 

TOTAL 998 983 15 
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Figura 5: Abundância numérica das famílias de peixes registradas durante as atividades de resgate e salva-
mento da biota aquática na área da PCH Taguá, rio Jordão. 

 

2.6 DIVERSIDADE, DOMINÂNCIA E ABUNDÂNCIA RELATIVA 

Um bom indício das características da ictiofauna encontrada pode ser observado na 

curva de importância de espécies (PIELOU, 1975), cujo modelo intermediário (log-linear do tipo "A" 

e log-normal do tipo "B") apresentado indica uma clara dominância de espécies reofílicas (de água 

corrente), tais como Psalidodon bifasciatus, Psalidodon gymnodontus e Cambeva sp. (Figura 6). 

Os dados de diversidade foram apresentados na Tabela 6. 

Figura 6: Curva de dominância das espécies registradas durante as atividades de resgate e salvamento da 
biota aquática na área da PCH Taguá, rio Jordão. 
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Tabela 6: Estimativas de riqueza e diversidade para as espécies registradas durante as atividades de res-
gate e salvamento da biota aquática na área da PCH Taguá, rio Jordão. 

Descritores Valores 

Riqueza 14 

Abundância 998 

Dominância 0,281 

Diversidade (Shannon) 1,604 

Equitabilidade 0,608 

2.7 DISCUSSÃO 

O resgate e salvamento da biota aquática realizado durante a construção da ensaca-

deira de montante na área da PCH Taguá no rio Jordão registrou 14 espécies de peixes. Dentre as 

espécies registradas, 11 (78,6%) podem ser consideradas exclusivas da bacia do rio Iguaçu, não 

ocorrendo em outros sistemas hidrográficos da bacia do rio Paraná. O número de espécies regis-

tradas representa 40% da ictiofauna levantada para a bacia do rio Jordão. 

Durante as atividades de resgate foram identificados exemplares da espécie de candiru 

Cambeva igobi, a qual é considerada ameaçada de extinção conforme o Anexo I da Portaria MMA 

Nº 455/2014. Esta espécie foi descrita para a bacia do rio Jordão, no município de Candói (WOSI-

ACKI & PINNA, 2008). 

Embora AGOSTINHO & GOMES (1997) não tenham identificado no elenco das espé-

cies que ocorrem na bacia do rio Iguaçu, peixes que considerados como migradores típicos, com-

paráveis àquelas da bacia do rio Paraná que realizam deslocamento pelo rio principal, e normal-

mente apresentam desova total, migrando sazonalmente em cardumes à montante (primavera/ve-

rão); algumas espécies reofílicas que realizam deslocamentos curtos foram registrados, como as 

espécies Pimelodus ortmanni, Pimelodus britskii e os lambaris do gênero Psalidodon. Estas espé-

cies podem ser enquadrados na categoria de “espécies migradoras de curta distância” propostas 

por AGOSTINHO et al. (1992). 

A ictiofauna registrada é dominada principalmente por Siluriformes, com 57,1% das es-

pécies registradas, seguida de Characiformes, com 28,6%. A participação das diferentes ordens 

reflete a situação descrita para os rios neotropicais (LOWE-McCONNELL, 1987), sendo que a mai-

oria dos peixes pertence a essas duas ordens. 

Os maiores valores de captura em número de indivíduos foram registrados para os lam-

baris Psalidodon bifasciatus e Psalidodon gymnodontus, e para o candiru Cambeva sp. Esses pei-

xes de hábito alimentar onívoro e invertívoro bentônico constituíram os grupos mais abundantes, 

sugerindo que essas espécies encontram condições favoráveis à sua manutenção como grupos 

dominantes nesse ambiente lótico. 
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3. AFUGENTAMENTO, RESGATE E SALVAMENTO DA FAUNA TERRESTRE 

3.1 INTRODUÇÃO 

O afugentamento, resgate e salvamento de fauna é um procedimento que tem como 

base ações para a destinação de animais que possam ser atingidos, direta ou indiretamente, por 

impactos ou que estejam em situação de risco ambiental, possibilitando a realocação de indivíduos 

para locais que ofereçam suporte de abrigo e alimento, em condição semelhante ou melhor daquela 

que se encontra.  

O presente relatório teve como base o Plano de trabalho para afugentamento, resgate 

e salvamento da fauna terrestre e aquática aprovado pelo IAT com autorização nº 53930, que tem 

como base legal a Portaria nº 097, que dispõe sobre o conceito, documentação necessária e ins-

trução para procedimentos administrativos de Autorizações Ambientais para Manejo de Fauna em 

processos de Licenciamento Ambiental.  

Outro apêndice legal é a Instrução Normativa nº 179, de 25 de junho de 2008 – IBAMA, 

mais precisamente no art. 1º, criada com a finalidade de definir as diretrizes e procedimentos para 

destinação dos animais da fauna silvestre nativa e exótica apreendidos, resgatados ou entregues 

espontaneamente às autoridades competentes. 

3.2 OBJETIVOS 

Tem-se como objetivo geral deste trabalho realizar o salvamento e o resgate da fauna 

silvestre durante as atividades de supressão da vegetação para a limpeza das áreas de construção 

das estruturas permanentes, das áreas de apoio às obras e também para a formação da enseca-

deira da PCH Taguá. 

Como objetivos específicos, temos: 

• Resgatar os animais que estejam feridos ou em área de risco;  

• Capturar animais feridos em possível decorrência das atividades de supressão de 

vegetação e encaminhá-los a instituição conveniada para fins de tratamento e re-

locação, quando possível;  

• Identificar, durante as atividades de resgate, cavidades, ninhos e tocas de mamí-

feros, herpetofauna e avifauna e, eventualmente, de invertebrados terrestres du-

rante o período reprodutivo;  

• Realizar o resgate do maior número possível de animais em seu habitat atingido 

pela instalação do empreendimento;  

• Translocar espécimes sadios para áreas do entorno que não serão afetadas pela 

obra. 
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3.3 AFUGENTAMENTO, RESGATE E SALVAMENTO 

O resgate da fauna terrestre (avifauna, herpetofauna, mastofauna e entomofauna) da 

PCH Taguá foi realizado durante os dias 10, 11 e 12 de setembro de 2020. Em termos de abran-

gência, a área total de vegetação suprimida foi de 0,31 hectares, subdividida em três núcleos de 

supressão. 

As ações deste programa ocorreram concomitantemente com a supressão da vegeta-

ção das áreas diretamente afetada pelas estruturas físicas do empreendimento - canal de aproxi-

mação, tomada d’água, casa de força, canal de fuga e áreas de apoio. Por não haver sobrelevação 

do nível do rio Jordão em função da construção da ensecadeira, não foi necessário o acompanha-

mento durante este processo. 

No dia 10 de setembro foi feito o reconhecimento e demarcação da área de supressão. 

A equipe do resgate percorreu toda a área em busca de ninhos e tocas que caracterizassem período 

reprodutivo dos animais presente, mas nada foi encontrado. 

Além da busca de ninhos e tocas, a equipe buscou encontrar espécimes da fauna que 

poderiam estar presentes no local e demandar afugentamento ou translocação. Porém, no momento 

da varredura apenas um ninho de abelha não nativa (Apis mellifera) foi encontrado e demarcado 

nas áreas a serem suprimidas (Figura 7 - A). O ninho, que se encontrava no toco de um coqueiro, 

foi retirado com uma das máquinas no dia 11, sendo feita a derrubada do arbusto. Por se tratar de 

uma espécie exótica, não foi necessário fazer a translocação do ninho. 

A supressão ocorreu nos dias 11 e 12 de setembro, com duas frentes distintas. Uma 

frente de trabalho percorreu a área próxima ao rio com um motosserra e a outra com um trator 

esteira, nas áreas planas. Antes de iniciar o processo de supressão foi feito o afugentamento sonoro 

com a motosserra e o trator durante 15 minutos. Todo o processo foi vistoriado e acompanhado 

pela equipe do resgate de fauna terrestre (Figura 7 - B). 

Uma hora antes do início da supressão foi avistado e realizado o afugentamento de um 

indivíduo da espécie Mazama americana, veado-mateiro, próximo à área de supressão. O indivíduo 

encontrava-se na área a ser suprimida e fez a travessia para o outro fragmento florestal. Não foi 

possível fazer o registro fotográfico da espécie. 

Após o início da supressão, conforme ocorria a limpeza da área, a equipe de resgate 

vasculhava as áreas em busca de possíveis ninhos de pássaros e outros animais que pudessem 

ter sido atingidos no momento da supressão. Foi encontrado apenas um indivíduo de anfisbena 

(Amphisbaena trachura) no local, o qual já estava sem vida após ser atingido pelo trator esteira 

(Figura 7 - C). 
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Figura 7: Registros do resgate da Fauna Terrestre durante a supressão da vegetação. 

(A) Retirada de ninho de abelha (Apis melífera) antes da supressão. 

  
(B) Vistoria e procura de ninhos e animais durante e após a supressão. 

  

(C) Identificação e tentativa de resgate da cobra cega (Amphisbaena trachura). 

  

3.4 CONCLUSÃO 

As ações de afugentamento e resgate desenvolvidas durante o período de supressão 

da vegetação se mostraram eficazes para minimizar o impacto sobre a fauna local, sendo registrado 

apenas uma perda de indivíduo no momento da supressão. Não foram registradas espécies amea-

çadas de extinção na área suprimida.  

 Apesar de possuir uma fauna típica de ambientes rurais antropizados, bastante ge-

neralista, os remanescentes florestais, bem como a APP, auxiliam na preservação da fauna local, 

atuando com extrema importância na manutenção das espécies que utilizam a área como refúgio, 

abrigo e área de alimentação. Dessa forma, conforme já condicionado nas licenças e autorizações 
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ambientais vigentes, faz-se necessária a reposição e compensação das áreas suprimidas e a ma-

nutenção das áreas adjacentes para minimizar o impacto causado no entorno do empreendimento 

PCH Taguá. 
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