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3. INTRODUÇÃO E OBJETIVO  

O presente relatório trata-se do 1º relatório consolidado referente as 4 últimas campanhas 

compreendidas entre abril/2014 à janeiro/2015 realizadas pela empresa RN Ambiental, 

acerca do monitoramento e manejo da Ictiofauna da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi 

realizada para atender ao subprograma que constitui o PBA – Projeto Básico Ambiental 

Componente Indígena Usina Hidrelétrica Mauá.  

Este relatório se faz necessário para entrega e comprovação do trabalho junto ao Instituto 

Ambiental do Paraná  (IAP). 

O documento supracitado foi elaborado para compor o processo de licenciamento 

ambiental para implantação do empreendimento e segue as orientações socioambientais 

do Termo de Referência FUNAI – Ofício nº 235/CMAM/CGPIMA/2006.  O programa visa a 

mitigação e a compensação ambiental pela implantação da Usina Hidrelétrica de Mauá sob 

a Licença de Instalação nº 6496. 

O monitoramento vem sendo realizado de acordo com a Autorização Ambiental nº 39.517 

emitida pelo Instituto Ambiental Paranaense - IAP. O presente documento foi emitido em 

26 de março de 2014 tem a validade de 24 meses.  

A autorização foi concedida de acordo com o Plano de Trabalho de Estudo de Fauna e 

permite a captura e o transporte dos espécimes coletados nas regiões das Terras 

Indígenas - TIs Mococa, Apucarana, Apucaraninha e Barão de Antonina localizadas na 

região dos municípios de Ortigueira, Tamarana e São Jeronimo da Serra. 

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados do 

monitoramento da ictiofauna observada em campo nas últimas quatro campanhas, bem 

como a análise de elementos traço do material coletado nestas campanhas. As atividades 

de campo ocorreram nas seguintes datas: 

Tabela 1. Datas de realização das campanhas amostrais 
 

1ª Campanha 18 a 21 de abril 

2ª Campanha 05 a 08 de agosto 

3ªCampanha 27 a 30 de outubro 

4ª Campanha 17 a 21 de janeiro 
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4. LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS 

Para a implementação deste programa foram considerados cinco pontos amostrais (Figura 

1). Segue uma breve descrição de cada ponto. 

Figura 1. Imagem aérea com os Pontos de amostragem e as respectivas Terras Indígenas (TIs). 
 

A tabela a seguir apresenta a localização geográfica dos cinco pontos amostrais 

monitorados durante esta quarta campanha de monitoramento. 

 
Tabela 2. Relação dos pontos amostrais e as coordenadas em grau, minutos e segundos. 

PONTOS AMOSTRAIS LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA – UTM 
(LATITUDE/LONGITUDE) 

Ponto nº 1 Montante do Rio Tibagi - TI Mococa 24º1’38.18”S / 50º43’18.36”O 

Ponto nº 2 Jusante do Rio Tibagi - TI Mococa 23º’59’44.74”S / 50º44’21.88”O 

Ponto nº 3 Ribeirão Rosário - TI Apucarana 23º52’7.64”S / 50º52’22.25”O 

Ponto nº 4 Jusante da - TI Apucaraninha 23º44’56.48”S / 50º53’38.01”O 

Ponto nº 5 Jusante da - TI Barão de Antonina 23º40’6.35”S / 50º55’0.59”O 

 

 



 

 

     13 

 

4.1 Ponto 1 

 

A área apresenta vegetação florestal expressiva nas margens com predomínio de 

exemplares arbóreos, logo contém um remanescente de Mata Atlântica. O entorno do local 

apresenta características típicas de criação de gado bovino sendo estes os animais 

domésticos mais observados (Foto 1 e 2). 

O local de coleta apresenta assoalho rochoso e com trechos onde a correnteza desenvolve 

velocidade. Há também pontos que formam remanso. Neste ponto verificou a alternâncias 

bruscas de profundidade devido estas formações rochosas (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Ponto de Coleta nº 1 – Montante do Rio Tibagi – TI Mococa. 
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Foto 1. Imagem do leito Rio Tibagi no Ponto 1 durante a 4ª campanha. 

 

 

 

 

Foto 2. Imagem da margem oposta Ponto 1. 
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4.2 Ponto 2 

 

O ponto amostral 2 encontra-se próximo à Terra Indígena de Mococa. Nesta área ocorre 

um conjunto de ilhas e riachos que desagua no Tibagi, (Figura 3). O fragmento florestal 

observado nas margens apresenta estágio intermediário de regeneração com riqueza de 

espécies arbóreas relevante. Ao redor do fragmento são observados arbustos e campo 

aberto. O relevo acidentado é característico da região (Foto 3 e Foto 4). 

 

 
Figura 3. Ponto de Coleta nº 2 – Jusante do Rio Tibagi TI Mococa. 
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Foto 3. Técnicos em atividade no ponto 2. 

 

 

 

 

Foto 4. Leito do rio Tibagi no ponto 02. 
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4.3 Ponto 3 

 

Trata-se do ponto de coleta no tributário do ribeirão Rosário (Figura 4). Este passa por 

florestal secundário com características que ora se aproxima de estado inicial, ora de 

estado médio de regeneração, contendo sub-bosque denso com dossel alto e fechado ao 

longo das margens. Possui assoalho que alterna em rochoso e cascalhado (Foto 5 e 6). O 

ponto possui abundância em vegetação e o trecho que encontra o rio Tibagi é de difícil 

acesso.  

 

 

Figura 4. Ponto de Coleta nº 3 – Ribeirão Rosário. 
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Foto 5. Foto do Ribeirão do Rosário já com rede de picaré instalada.  

 

 

 

 

Foto 6. Foto do córrego, técnico em atividade. 
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4.4 Ponto 4 

Caracteriza-se pelo ponto localizado próximo à terra indígena (TI) de Apucaraninha e fica 

próximo ao rio homônimo à TI (Figura 5). Apresenta uma porção florestal considerável. 

Trata-se de um trecho de corredeiras que possibilitam a oxigenação da água do rio. Porém, 

neste ponto também recebe os sedimentos vindo do rio Apucaraninha que torna a água 

mais turva (Foto 7 e Foto 8). 

 

 

Figura 5. Ponto de coleta nº 4 – Jusante da TI Apucaraninha. 
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Foto 7. Foto do rio Tibagi no ponto 4. 

 

 

 

 

Foto 8. Vegetação nas margens próximo ao ponto 4; a cor da água é consequência do encontro do rio Tibagi 
e do rio Apucaraninha. 
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4.5 Ponto 5 

Este ponto encontra-se próximo à terra indígena (TI) de Barão de Antonina (Figura 5). 

Apresenta moradias próximo à margem do rio e embora hoje esteja desativada já 

funcionou uma balsa que fazia a travessia de carros de uma margem à outra do rio. Trata-

se de uma área suscetível às perturbações oriundas da ocupação. Neste trecho foi 

observada maior profundidade no leito do rio e maior espaçamento entre as corredeiras 

(Foto 9 e 10). 

 

Figura 6. Ponto de coleta nº 5 – Jusante da TI Barão de Antonina. 
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Foto 9. Técnicos instalando rede de espera no Ponto 5. 

 

 

 

 

Foto 10. Idem foto anterior, porém voltada a montante do rio.  
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5. METODOLOGIA 

Como já mencionado anteriormente as campanhas de monitoramento da ictiofauna na 

Bacia do rio Tibagi no trecho do planalto foram realizadas no período de abril/2014 à 

janeiro/2015 no âmbito do Plano Básico Ambiental (PBA). 

Para as amostragens foram utilizadas redes de espera de diferentes malhas a fim de obter 

as mais variadas espécies. Estas permaneceram armadas por cerca de 12 horas.  

A eficiência das redes de espera em relação às capturas de peixes e o tamanho das 

malhas é determinado pela somatória dos exemplares capturados nas redes, peneiras e 

puçás.  

 

Tabela 3. Lista de equipamentos utilizados em campanha 
Petrecho  Descrição  Esforço amostral  

2 puçás Peneira de 100x70 cm e 
malha 0,5 cm; 

Dez peneiradas por ponto de 
amostragem; 

2 tarrafas de diferentes 
tamanhos e malhas 

7 metros de diâmetro, malha 
3 cm; 4 metros de diâmetro, 
malha 4 cm; 

10 lançamentos no Ponto 3 
no Ribeirão Rosário 

6 redes de espera* 
Malhas entre 3,0 e 8 cm entre 
nós opostos, com 20 metros 
de comprimento; 

Baterias contendo todas as 
malhas, e a unidade de 
esforço considerada será de 
20 m de malha armados 
durante 12 horas; 

1 rede de arrasto 
Vinte metros de comprimento, 
1,5 metros de altura e malha 
0,5 cm. 

Utilizada em toda a sua 
extensão sendo deslocada 
em uma distância aproximada 
de vinte metros, sempre que 
possível, a unidade de 
esforço considerada será de 
uma amostragem. 

1 rede tipo picaré 
Rede com malha de pequena 
de 5mm 

A rede foi armada e passada 
de encontro com a correnteza 
do Ponto 3 no Ribeirão 
Rosário 

*pontos 1,2,4 e 5 
 

 

 

 

 



 

 

     24 
Foto 11. Instalação de redes de espera no Ponto 1. 

 

 

 

 

 

Foto 12. Tarrafada em tributário, ponto P3. 
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Foto 13. Instalação de rede de espera P4.  

 

 

 

 

Foto 14. Remoção de rede de espera P5. 
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5.1 Organização dos dados 

 

Em todas as campanhas as espécies encontradas foram medidas e fotografadas. 

Posteriormente, listadas conforme família, nome popular, nome científico, status de 

vulnerabilidade e dieta alimentar. 

Para determinação dos metais pesados (realizada pelo Laboratório Bioagri/SP) foram 

enviadas três espécies que estavam indicadas no termo de referência do trabalho. As três 

diferentes espécies de peixes foram predeterminadas de acordo com a o hábitos e níveis 

tróficos. Sendo assim, foi uma espécie bentônica (Hypostomus sp. – cascudo), uma 

espécie onívora de coluna d’água (Astyanax bimaculatus – lambari-do-rabo-vermelho) e 

uma espécie carnívora também de coluna d’água (Oligosarcus sp. – saicanga). 

 
Tabela 4. Espécies que foram encaminhadas para análise de elementos traço. *Espécie sugerida para a 

análise por se tratar de espécie carnívora e topo de cadeia. 

Família Nome científico Nome popular 1ª 
Campanha  

2ª 
Campanha  

3ª 
Campanha  

4ª 
Campanha  

Characidae  

Oligosarcus 
paranensis saicanga x x x x 

Astyanax bimaculatus lambari x  x x 

Astyanax fasciatus lambari  x   
Serrasalmus 
maculatus* piranha-prata x    

Loricariidae  
Hypostomus 
auroguttatus cascudo   x x x 

Rineloricaria sp. cascudo x    

 

Os elementos traços analisados foram Cádmio (Cd); Chumbo (Pb); Cobre (Cu); Arsênio 

(As) e Mercúrio (Hg). 

Das espécies trabalhadas, foram descartadas as vísceras dos animais, em seguida, estes 

foram secos em estufa a 105º C por 72 h e após estarem secos os peixes foram triturados. 

As amostras foram submetidas a digestão nitro-peróxido (AOAC, 1990), sendo as 

determinações das concentrações dos metais pesados realizadas por espectrometria de 

absorção atômica, modalidade chama (EAA/chama).  

O material analisado teve como parâmetros de comparação de dados dos órgãos da 

Agência Nacional das Águas – ANA.  
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Após organizar em planilha as informações do material obtido em campo verificou-se os 

seguintes índices: 

� Frequência -  será determinada segundo Dajoz (1978), a frequência absoluta e 

relativa das espécies capturadas e comparando e relacionado segundo os tipos de 

ambientes (represas e riachos);  

� Constância -  segundo Dajoz (1978), expressa em porcentagem a frequência em 

que a espécie foi capturada no ambiente (represa ou riacho);  

� Diversidade -  será comparada a diversidade específica entre os ambientes 

aquáticos já citados acima, segundo o método de Shannon-Wiener (1949);   

� Equitatividade -  Segundo Pielou (1975), tem relação direta com a diversidade e 

demonstra a riqueza de espécies presentes. 

Para a classificação da dieta das espécies, optou-se por classificar apenas em carnívoros, 

herbívoros, onívoros, entretanto esta classificação agrupa os subgrupos conforme abaixo: 

� Herbívoros (H):  são consumidores primários, ou seja, animais que se alimentam 

diretamente dos produtores, incluindo em sua alimentação: gramíneas, frutos, 

sementes, néctar, folhas, etc. 

� Carnívoros (C) : são consumidores secundários, ou seja, animais que se alimentam 

de outros animais, incluindo animais mortos (necrófagos) e vivos, como carnes, 

peixes, artrópodes, etc. 

� Onívoros (O) : consumidores que são tanto herbívoros quanto carnívoros, possuindo 

uma alimentação muito generalizada. 

  



 

 

     28 
Foto 15. Soltura de indivíduo. 

 

 

Adotou-se para a classificação “Status”: 

� CR (Criticamente em Perigo) 

� EN (Em Perigo) 

� VU (Vulnerável) 

� NT (Quase Ameaçada) 

� RE (Regionalmente Extinta) 

� LC (De Menor Risco) 

� DD (Dados Deficientes) 

� NE (Não avaliada) 

� NC (Não Consta) 

� * (espécie exótica introduzida na bacia)  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Monitoramento da Ictiofauna  

 

Foram catalogadas 58 espécies de peixes (nos ambientes lóticos), distribuídas em 16 

famílias registradas através das metodologias descritas acima. A abundância obtida 

chegou ao total de 867 indivíduos capturados (Tabelas 6 e 7). Em um estudo recente 

apresentado pela professora Sirlei Terezinha Bennemann no Seminário de Ciências 

Biológicas da Saúde da Universidades Estadual de Londrina, foi apontada a presença de 

151 espécies para a bacia do rio Tibagi. 

Em relação a riqueza de espécies por campanha temos: 31 espécies na primeira 

campanha; 24 espécies na segunda campanha, sendo 11 novas espécies; 26 espécies na 

terceira campanha, sendo 12 novas espécies; 25 espécies na quarta campanha comm 4 

novas espécies. 

 Dentre as espécies capturadas houve um predomínio das seguintes: Astyanax fasciatus 

(100 indivíduos); Astyanax bimaculatus (125 indivíduos); Poecilia reticulata (126 

indivíduos), demais abundâncias encontram-se na Tabela 9. 

Os pontos amostrais 2 e 3 foram os que registraram uma maior abundância na coleta com 

195 e 242 indivíduos coletados respectivamente (Gráfico 3). 

A Família Characidae foi representada por 8 gêneros e 13 espécies, seguida pelas 

Famílias Loricariidae (13 espécies) e Anostomidae (11 espécies). As famílias: Ciclhidae, 

Curimatidae, Erythrinidae, Gymnotidae, Heptapteridae, Prochilodontidae, Crenuchidae, 

Poeciliidae, Auchenipteridae e Parodontidae foram representados apenas por uma espécie 

cada. 

As espécies A. fasciatus, Astyanax bimaculatus, Hypostomus albopunctatus, Hypostomus 

commersonii, Apareiodon affinis, e Pimelodus maculatus foram observadas nas quatro 

campanhas amostrais porém a grande maioria das espécies foi capturada em uma única 

campanha (Tabela 10). 

O ponto 3, ribeirão do Rosário, apresentou a maior abundância durante as campanhas, 

possui ictiofauna considerada semelhante àquela comumente encontrada em rios de 
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bacias de pequeno porte influenciadas por fatores autóctones e alóctones que segundo 

Smith et al., 1997, são áreas alteradas e constituídas de espécies de pequeno e médio 

porte onde predominam os barrigudinhos (Poecilia sp) lambaris (Astyanax sp). Os estudos 

em ambientes lóticos ressaltam as seguintes preocupações: a fauna de peixes de riachos 

é um conjunto de espécies pouco conhecido e ameaçado pela ação antrópica (Menezes et 

al., 1990). A ictiofauna de rios, riachos, córregos (cursos de água doce), figura dentre um 

dos grupos de fauna mais pressionados pela ação antrópica no ambiente. Considera-se 

este grupo de fauna muito sensível às alterações sofridas pelo ambiente, tanto pela 

poluição direta das águas, quanto pelas alterações aos ambientes em que tal fauna habita, 

podendo alterar a diversidade e composição de espécies de peixes destes ambientes 

(BOJSEN & BARRIGA 2002, JOHNSON 2002, CETRA & PETRERE 2006, FERREIRA & 

CASATTI 2006).  

A dominância foi da espécie Astyanax spp. (lambaris) comumente observado na grande 

maioria das bacias brasileiras, pois, se adapta aos mais diferentes tipos e tamanhos de 

ambientes (riachos, lagoas, reservatórios e rios) e seu hábitat preferencial é a área 

litorânea, onde encontram abrigo, sendo que a base dos alimentos consumidos é 

constituída principalmente de insetos e vegetais superiores de origem alóctone.   

Este resultado já era esperado devido ao fato de ter a maior representatividade de 

espécies tanto nos ambientes lêntico e lótico. Segundo Washington apud Araújo, (1996), o 

predomínio de apenas uma espécie desta família, no caso o Astyanax sp. (lambari) é 

peculiar a ambientes que vem sofrendo alterações ambientais e baixa fauna predatória. A 

dominância de Astianax sp, também foi observada em outros reservatórios como o de 

Segredo e Foz da Areia (AGOSTINHO et al., 1997) e rio Paraíba do Sul (ARAÚJO, 1996) 

A segunda espécie mais encontrada durante as campanhas foi a Poecilia reticulata trata-se 

de uma espécie invasora, pois é frequente que aquaristas liberem este peixe nos rios após 

o interesse em mantê-los em cativeiro. Quando encontrados em grande quantidade pode 

indicar ambientes alterados, de onde se observa uma diminuição das espécies predadoras 

e competidoras, pois estes ambientes se analisados estão recebendo algum tipo de 

poluição, já esta espécie é bioindicadora de ambientes contaminados por carga orgânica 

e/ou inorgânica. 
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O rio Tibagi e seus afluentes possuem característica de apresentar leitos formados por 

rochas, pedras e arenosos, águas límpidas, forte correnteza, temperatura baixa e alta 

concentração de oxigênio dissolvido. 

Por outro lado, também existe no circuito da Bacia do rio Tibagi represas e açudes que são 

formados principalmente pelo represamento de rios para atender os seguintes objetivos: 

abastecimento de águas, regularização de cursos, obtenção de energia elétrica, irrigação, 

navegação, rodovias e recreação, entre outros (ESTEVES, 1988). Portanto, rios, riachos, 

córregos, reservatórios e açudes são sistemas complexos e dinâmicos com mudanças 

espaciais e temporais em função de forças climatológicas e hidrológicas, interações com 

as bacias hidrográficas e pela gestão operacional do sistema e das alterações e 

modificações da comunidade íctica.  

A composição ictiológica encontra-se alterada em decorrência da introdução de espécies 

exóticas. Já que foi observado que existem projetos de piscicultura, e pesque-pagues, 

assim como, o peixamento feito por pessoas “bem intencionadas” preocupadas com os 

pescadores ribeirinhos, profissionais e de pesca esportiva e com a recuperação da 

ictiofauna. Mas se tratando dos grandes grupos de peixes de água doce, o ambiente em 

estudo apresenta ictiofauna semelhante a encontrada na maioria das bacias hidrográficas 

do Brasil com predomínio dos Characiformes. 

Apesar dos raros esforços que existem sobre o conhecimento dos impactos nos ambientes 

aquáticos e na ictiofauna nota-se mudanças drásticas nestes ambientes e que estas 

ocorrem num prazo relativamente curto (TUNDISI et al., 1999) citam entre outros: 

• Perda de vegetação e da fauna terrestre; 

• Interferência na migração de peixes; 

• Mudanças hidrológicas nos sistemas aquáticos; 

• Alterações na fauna do rio; 

• Perda da biodiversidade, terrestre e aquática. 

As barragens por sua vez promovem mudanças nas comunidades (Poff & Hart, 2002; 

Agostinho et al., 2008), aumento na abundância de espécies nativas generalistas (Gido & 

Matthews, 2000; Herbert & Gelwick, 2003), aumento na densidade de piscívoros 
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introduzidos (Holmquist et al., 1998; Pelicice & Agostinho, 2009) e obstrução de rotas 

migratórias (Joy & Death, 2001; Fukushima et al., 2007; Roscoe & Hinch, 2010). A 

intensidade dos impactos oriundos dos represamentos é influenciada basicamente pelas 

características da biota e do novo ambiente gerado (Agostinho et al., 1999). Por outro lado, 

intervenções antrópicas desta magnitude fornecem uma oportunidade única de investigar 

respostas e padrões ecológicos à manipulação das condições ambientais (Diamond, 2001; 

Hahn & Fugi, 2007). 

Estes empreendimentos ocasionam mudanças na composição, diversidade e variações 

espaciais e temporais das comunidades de peixes podendo vir a ser correlacionado com a 

qualidade da água e respectivamente a proliferação da ictiofauna. A alteração dos habitats 

e a introdução de espécies alóctones associados às mudanças citadas acima são 

potenciais fatores a extinção de espécies da ictiofauna e consequentemente redução do 

estoque pesqueiro, ocasionando também problemas sanitários, sócios econômicos e 

ecológicos nas áreas de influência (ORSI et al., 2004). Segundo Britski (1995), estas 

alterações são os principais fatores para a redução da diversidade biológica. Vale citar, 

que estes empreendimentos, assim como tem sido realizado para o caso em questão, 

devem cogitar a realização de monitoramento de peixes direcionando estes estudos, no 

sentido de se preservar a diversidade biológica além de sustentar a pesca comercial e 

esportiva. Agostinho & Gomes (2004), comentam que no Brasil as ações de manejo que 

visam à manutenção dos recursos pesqueiros se restringem a mecanismos de 

transposição, controle de pesca, estocagem (repovoamento) e construção de estações de 

piscicultura. Os autores relatam que no geral a falta de informação do sistema de pesca 

(ambiente, peixe e pescador) a ausência de monitoramento e a alta variabilidade natural na 

abundância dos recursos são os problemas que afetam a eficiência das ações de 

monitoramento e gerenciamento da ictiofauna em ambientes aquáticos.  

Apesar da situação de estiagem extrema que tem ocorrido nas regiões sul e sudeste do 

país, esta crise ainda não assolou a bacia do rio Tibagi, lembrando que este é um 

manancial importante e que abastece a cidade de Londrina, e ainda está em uma situação 

confortável diante da crise hídrica. Mas toda esta tranquilidade no abastecimento não pode 

abrir margem ao desperdício de água, devemos nos lembrar ainda que o aumento da 

região urbana na cidade de Londrina também interfere na saúde do rio, pois a poluição e 

despejos diversos possuem impacto direto no rio Tibagi. Fica claro que a preservação do 
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rio Tibagi vai além da manutenção da ictiofauna local, sendo este mais um dos motivos que 

tornam sua preservação imprescindível para a região.  

Mesmo tendo afastado o risco da estiagem severa, é importante estar atento, pois na 

primeira campanha de monitoramento houve uma riqueza de 31 espécies e na quarta 

campanha este número decaiu para 25 espécies capturadas, esta diminuição de espécies 

pode estar associada ao período seco, e a qualidade da água na qual os peixes vivem. 

Estes fatores interferem significativamente na sua saúde, pois são animais adaptáveis a 

uma ampla variedade de ambientes por exibirem plasticidade genotípica. Neste sentido, 

algumas espécies alteram seu metabolismo conforme a temperatura da água (animais 

pecilotérmicos) e/ou acabam migrando para outros ambientes. As espécies da fauna íctica 

trazem consigo informações genéticas e/ou fenotípicas que podem ser reguladas de 

acordo com as mudanças ambientais. Sua adaptação aos ambientes limnológicos 

envolvem respostas no nível comportamental, fisiológico e bioquímico, respostas estas que 

ocorrem no nível de indivíduo e não da população. As mudanças de nível da água, 

temperatura, coloração e outros fatores que normalmente ocorrem no período seco como 

foi observado nesta campanha alteram o comportamento dos peixes influenciando em 

levantamentos ictiofaunístico e mostrando o comportamento espacial e temporal destes 

animais. 

Os ambientes de águas doce tropicais são divididos em dois grupos principais: águas 

correntes (ambientes lóticos) tais riachos e rios e águas paradas (ambientes lênticos) como 

lagos, lagoas e pântanos. A maioria dos sistemas fluviais são mais antigos que seus lagos 

associados que foram formados quando os rios foram represados. Muitos dos sistemas 

fluviais são imensos e tem uma história muito longa durante a qual sua forma pode ter 

mudado radicalmente (MCCONELL, 1999). Como, por exemplo, a bacia do Rio Tibagi.  

Há muito tempo, mas de forma mais intensa atualmente, a bacia do Tibagi é objeto de 

discussões para a implantação de grandes usinas hidrelétricas. Além disso, ao longo do 

Tibagi a poluição tem aumentado, o que tem trazido consequências diretas sobre a 

redução da fauna em geral, especialmente a de peixes. Dessa forma, é urgente que as 

regiões média e alta, ainda pouco estudadas, sejam investigadas. 

Neste sentido, os esforços para conhecer a fauna ictica no Brasil se faz necessário já que 

comunidades tropicais de plantas e animais são caracteristicamente diversificadas, com 

grande número de espécies e interações muito complexas quando comparadas com 
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aquelas de zonas temperadas. A fauna de peixe segue esta regra ecológica geral, tanto 

dentro de famílias quanto de ambientes. Os peixes são os vertebrados mais antigos e 

numerosos. Mais de 20.000 espécies são conhecidas, a maioria das quais vive em águas 

tropicais (McConnell, 1999). 

Os dados obtidos possibilitam informar que até o presente estudo não foram observadas 

espécies apresentadas em lista de espécies de extinção. 

Outro aspecto fundamental é em relação aos tributários, conforme está sendo verificado no 

atual monitoramento, estes tributários são os berços das espécies presentes no rio, a 

coleta de um grande número de alevinos e indivíduos jovens de diversas espécies do rio 

Rosário. Isso mostra a enorme importância desse tipo de ambiente para a reprodução dos 

peixes, pois é nele que os jovens encontram melhores condições para se desenvolverem, 

fugindo dos predadores e se alimentando de uma grande variedade de recursos 

alimentares que ali ocorre. Muitas vezes uma grande atenção se dá no rio principal e 

pouca para os tributários, o que não pode ocorrer devida o grau de sensibilidade destes 

ambientes. 

6.2 Análise de elementos traço 

 

Nas análises de metais pesados foi observado que Arsênio e Cadmio ficaram dentro dos 

limites tolerantes, entretanto, Mercúrio e Cobre ficaram acima dos padrões exigidos pelos 

órgãos responsáveis, como é o caso da Agencia Nacional das Águas – ANA, já que o 

padrão de potabilidade fixado pela Portaria 518 do Ministério da Saúde é de 0,001 mg/L. 

O mercúrio é um metal pesado que ocorre naturalmente no meio ambiente. A 

desgaseificação da crosta terrestre, erupções vulcânicas e evaporações da água são as 

principais fontes naturais do mercúrio. O mercúrio tem sido utilizado na agricultura, 

principalmente como fungicida, na amalgamação do ouro e em setores industriais, como no 

da produção de cloro, soda, lâmpadas fluorescentes, termômetros, etc. A utilização 

crescente do mercúrio tem tido como consequência o aumento do mesmo no meio 

ambiente. Independentemente da forma química do mercúrio emitida, se estabelece o 

denominado "Ciclo Global" do mercúrio. Através desse ciclo, o mercúrio pode ser 

transportado e distribuído de fontes terrestres para os sistemas hídricos e vice-versa. Nos 

oceanos, rios e lagos, se dá o chamado "Ciclo Local" do mercúrio, onde ocorre a metilação 

do metal. O mercúrio entra na cadeia trófica sofrendo biomagnificação de um nível trófico 
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para outro superior. Nesse contexto, o homem, pelo consumo de alimentos, principalmente 

de pescado, torna-se vulnerável ao mercúrio, então se torna necessário à continuação 

deste estudo para verificarmos e podermos confirmar estes resultados. O incidente 

ocorrido na Baía de Minamata, Japão, na década de 60, ilustra claramente o potencial 

tóxico do mercúrio como contaminante em pescado. A contaminação ambiental foi causada 

pelo despejo de subprodutos de uma indústria química diretamente na referida baía. A 

contaminação da água e posteriormente dos organismos aquáticos teve consequências 

drásticas para a população local, que tinha como base de sua dieta o pescado. Foram 

relatados 2520 casos de intoxicação, dos quais 1043 resultaram em óbitos.  

A concentração de mercúrio sofreu alterações durante as campanhas, mas não 

ultrapassou os limites de tolerância em alimentos. Para o pescado tem sido apontado 

limites variando entre 0,4 e 1,0mgHg/Kg. No Japão, o limite é de 0,4mg/Kg, na Austrália, 

Israel, Noruega, Suíça e Tailândia, de 0,5mg/Kg, e na Itália de 0,7mg/Kg, enquanto na 

Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, Nova Zelândia e Suécia é adotado 

1,0mg/Kg [18]. O Brasil fixou a tolerância em 0,5mg/Kg, para pescado não-predador, e 

1,0mg/Kg, para pescado predador.  

No caso do Cobre os valores encontrados são devidos a este elemento ter vários usos, 

como na fabricação de tubos, válvulas, acessórios para banheiro e está presente em ligas 

e revestimentos. Na forma de sulfato (CuSO4.5H2O) é usado como algicida. As fontes de 

cobre para o meio ambiente incluem minas de cobre ou de outros metais, corrosão de 

tubulações de latão por águas ácidas, efluentes de estações de tratamento de esgotos, 

uso de compostos de cobre como algicidas aquáticos, escoamento superficial e 

contaminação da água subterrânea a partir do uso agrícola do cobre e precipitação 

atmosférica de fontes industriais. O cobre ocorre naturalmente em todas as plantas e 

animais e é um nutriente essencial em baixas doses. Estudos indicam que uma 

concentração de 20 mg/L de cobre ou um teor total de 100 mg/L por dia na água é capaz 

de produzir intoxicações no homem, com lesões no fígado. Concentrações acima de 2,5 

mg/L transmitem sabor amargo à água; acima de 1 mg/L produz coloração em louças e 

sanitários. Para peixes, muito mais que para o homem, as doses elevadas de cobre são 

extremamente nocivas. Concentações de 0,5 mg/L são letais para trutas, carpas, bagres, 

peixes vermelhos de aquários ornamentais e outros. Os micro-organismos morrem em 

concentrações acima de 1,0 mg/L. O padrão de potabilidade para o cobre, de acordo com 

a Portaria 518, é de 2 mg/L. 
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Mesmo tendo sofrido mudanças em suas concentrações ao longo das campanhas nenhum 

parâmetro analisado ultrapassou os limites estabelecidos pela Portaria 518. 

Tabela 5. Valores obtidos na análise de elementos traço. 
1ª Campanha 

Família Nome científico Nome popular Hg Cu Cd As Pb 

Characidae 

Serrasalmus maculatus piranha-prata* 0,12 0,36 <0,01 <0,1 <0,1 

Oligosarcus paranensis saicanga 0,39 0,64 <0,01 <0,1 <0,1 

Astyanax sp. lambari 0,024 0,426 <0,01 <0,1 <0,1 

Loricaridae Rineloricaria sp. cascudo  0,386 0,637 <0,01 <0,1 <0,1 

2ª Campanha 

Characidae Nome científico Nome popular Hg Cu Cd As Pb 

Characidae 
Oligosarcus jenynsii saicanga 0,257 0,21 <0,01 <0,1 <0,1 

Astyanax fasciatus lambari-rabo-vermelho 0,054 0 <0,01 <0,1 <0,1 

Loricariidae Hypostomus auroguttatus cascudo 0,064 0,18 <0,01 <0,1 <0,1 

3 ª Campanha 

    Nome popular Hg Cu Cd As Pb 

Characidae 
Oligosarcus jenynsii saicanga 0,071 0,1 <0,01 <0,1 <0,1 

Astyanax fasciatus lambari-rabo-vermelho 0,05 0,19 <0,01 <0,1 <0,1 

Loricariidae Hypostomus auroguttatus cascudo <0,005 0,13 <0,01 <0,1 <0,1 

4ª Campanha 

Família Nome científico Nome popular Hg Cu Cd As Pb 

Characidae 
Oligosarcus jenynsii saicanga 0,328 0,33 <0,01 <0,1 <0,1 

Astyanax bimaculatus lambari-rabo-vermelho 0,056 0,26 <0,01 <0,1 <0,1 

Loricariidae Hypostomus auroguttatus cascudo <0,045 0,47 <0,01 <0,1 <0,1 
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6.1 Tabelas 

 
Tabela 6. Lista geral de espécies observadas durante as quatro campanhas. 

N°  Família Nome Científico Nome Popular Status Habitat Dieta 

1 
Acestrorhynchidae 

Acestrorchyncus pantaneiro peixe-cachorro NC Lótico O 

2 Acetrorhynchus lacustres peixe-cachorro LC Lótico C 

3 

Anastomidae 

Leporinus sp   LC Lótico O 

4 Schizodon nasutus ximbore NC Lótico H 

5 Schizodon intermedius ximbore NC Lótico H 

6 Leporellus vittatus perna-de-moça NC Lótico H 

7 Leporellus sp boquinha NC Lótico H 

8 Leporinus amblyrhynchus boquinha LC Lótico H 

9 Leporinus obtusidens piapara NC Lótico H 

10 Leporinus friderici piau-três-pintas UC Lótico H 

11 Leporinus macrocephalus piavuçu UC Lótico H 

12 Leporinus octofasciatus ferreirinha NC Lótico H 

13 Leporinus elongatus piapara LC Lótico O 

14 Auchenipteridae Auchenipterichthys sp. indefinido NC Lótico   

15 

Callichthyidae 

Geophagus brasiliensis cará NC Lótico O 

16 Corydora paleatus coridora LC Lótico H 

17 Corydora nattereri coridora LC Lótico H 

18 

Characidae 

Astyanax sp. lambari NC Lótico O 

19 Astyanax fasciatus lambari-rabo-vermelho UC Lótico O 

20 Astyanax bimaculatus lambari-rabo-amarelo UC Lótico O 

21 Astyanax eigenmanniorum lambari UC Lótico O 

22 Oligosarcus hepsetus cadela-magra UC Lótico C 
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N°  Família Nome Científico Nome Popular Status Habitat Dieta 

23 Oligosarcus paranensis saicanga UC Lótico C 

24 Serrasalmus spilopleura piranha UC Lótico C 

25 Bryconamericus iheringii lambari NC Lótico O 

26 Galeocharax humeralis peixe-cachorro UC Lótico C 

27 Galeocharax knerii peixe-cachorro NC Lótico C 

28 Cynopotamus kincaidi peixe-cachorro NC Lótico C 

29 Oligosarcus jenynsii saicanga VU Lótico O 

30 Brycon orbignyanus piracanjuba VU Lótico O 

31 Ciclhidae Crenicichla sp jacundá NC Lótico O 

32 Prochilodontidae Prochilodus lineatus curumbatá NC Lótico H 

33 Crenuchidae Characidium xanthopterum piquira UC Lótico O 

34 Curimatidae Steindachnerina brevipinna biru NC Lótico O 

35 Erythrinidae Hoplias malabaricus traíra UC Lótico C 

36 Gymnotidae Gymnotus sp tuvira NC Lótico O 

37 
Heptapteridae 

Rhamdia branneri bagre NC Lótico O 

38 Rhamdia quelen bagre NC Lótico O 

39 

Loricaridae 

Rineloricaria sp. cascudo  UC Lótico O 

40 Hypostomus albopunctatus cascudo UC Lótico O 

41 Hypostomus ancistroides cascudo NC Lótico O 

42 Hypostomus regani cascudo NC Lótico O 

43 Loricaria prolixa cascudo UC Lótico O 

44 Hypostomus commersonii cascudo UC Lótico O 

45 Hypostomus isbrueckeri cascudo NC Lótico O 

46 Hypostomus sp3 cascudo UC Lótico O 

47 Hypostomus sp2 cascudo UC Lótico O 

48 Hypostomus sp1 cascudo UC Lótico O 

49 Hypostomus iheringi cascudo LC Lótico O 
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N°  Família Nome Científico Nome Popular Status Habitat Dieta 

50 Hypostomus hermanni cascudo NC Lótico O 

51 Hypostomus auroguttatus cascudo LC Lótico O 

52 Parodontidae Apareiodon affinis canivete UC Lótico H 

53 

Pimelodidae 

Pimelodus maculatus mandi-guaçu UC Lótico O 

54 Pimelodus heraldoi mandi-prata NC Lótico O 

55 Pimelodus paranensis mandizinho NC Lótico O 

56 Iheringichthys labrosus mandi-prata UC Lótico O 

57 Sorubim cf lima jurupênsem NC Lótico O 

58 Poeciliidae Poecilia reticulata guaru NC Lótico O 
Legenda: CR (Criticamente em Perigo), EN (Em Perigo), VU (Vulnerável), NT (Quase Ameaçada), RE (Regionalmente Extinta), LC (De Menor Risco), DD 
(Dados Deficientes), NE (Não avaliada), * (espécie exótica introduzida na bacia), NC (Não Consta) O (Onívoro), C (Carnívoro), H (Herbívoro). ** espécie a 

confirmar. 
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Tabela 7. Valores de abundância e a riqueza obtidas por campanha. 

Espécies 
1ª 

Campanha 
2ª 

Campanha 
3ª 

Campanha 
4ª 

Campanha 

Somatória 
de 

indivíduos 
capturados 

Acestrorchyncus pantaneiro 0 4 0 1 5 

Acetrorhynchus lacustris 0 0 1 2 3 

Apareiodon affinis 2 4 22 4 32 

Astyanax bimaculatus 77 33 6 9 125 

Astyanax eigenmanniorum 0 0 0 1 1 

Astyanax fasciatus 15 21 50 14 100 

Astyanax sp. 2 0 0 0 2 

Auchenipterichthys sp. 0 0 1 0 1 

Brycon orbignyanus 0 1 0 1 2 

Bryconamericus iheringii 1 0 0 0 1 

Characidium xanthopterum 5 0 0 0 5 

Corydora nattereri 0 1 0 0 1 

Corydora paleatus 0 1 2 0 3 

Crenicichla sp 0 0 0 2 2 

Cynopotamus kincaidi 8 0 0 0 8 

Galeocharax humeralis 2 4 0 0 6 

Galeocharax knerii 0 0 11 7 18 

Geophagus brasiliensis 4 5 0 0 9 

Gymnotus sp 0 0 0 2 2 

Hoplias malabaricus 4 2 0 2 8 

Hypostomus albopunctatus 5 4 6 4 19 

Hypostomus ancistroides 1 0 0 0 1 

Hypostomus auroguttatus 0 20 0 1 21 
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Espécies 
1ª 

Campanha 
2ª 

Campanha 
3ª 

Campanha 
4ª 

Campanha 

Somatória 
de 

indivíduos 
capturados 

Hypostomus commersonii 1 6 14 4 25 

Hypostomus hermanni 0 0 2 13 15 

Hypostomus iheringi 0 4 13 0 17 

Hypostomus isbrueckeri 9 0 0 0 9 

Hypostomus regani 1 0 0 1 2 

Hypostomus sp1 51 0 0 0 51 

Hypostomus sp2 3 0 0 0 3 

Hypostomus sp3 2 0 0 0 2 

Iheringichthys labrosus 3 3 0 0 6 

Leporellus sp 0 0 1 0 1 

Leporellus vittatus 1 0 5 2 8 

Leporinus amblyrhynchus 0 0 14 0 14 

Leporinus elongatus 0 4 1 7 12 

Leporinus friderici 3 2 1 0 6 

Leporinus macrocephalus 16 0 0 0 16 

Leporinus obtusidens 2 0 0 0 2 

Leporinus octofasciatus 0 0 9 2 11 

Leporinus sp 0 1 0 0 1 

Loricaria prolixa 8 0 1 1 10 

Oligosarcus hepsetus 13 2 3 0 18 

Oligosarcus jenynsii 0 2 0 0 2 

Oligosarcus paranensis 15 0 10 0 25 

Pimelodus heraldoi 0 0 10 0 10 

Pimelodus maculatus 21 4 10 2 37 

Pimelodus paranensis 0 0 19 23 42 
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Espécies 
1ª 

Campanha 
2ª 

Campanha 
3ª 

Campanha 
4ª 

Campanha 

Somatória 
de 

indivíduos 
capturados 

Poecilia reticulata 9 117 0 0 126 

Prochilodus lineatus 0 0 2 0 2 

Rhamdia quelen 0 0 1 1 2 

Rineloricaria sp. 1 0 0 0 1 

Schizodon intermedius 0 0 4 0 4 

Schizodon nasutus 4 1 0 0 5 

Serrasalmus spilopleura 4 0 0 0 4 

Sorubim cf lima 0 0 0 1 1 

Steindachnerina brevipinna 0 1 0 1 2 

Total por campanha 293 247 219 108   

Total geral 867 
 

 

Tabela 8. Tabela síntese das campanhas. 

Total 
Abundância / exemplares  Famílias Riqueza  de 

espécies 
867 16 58 

 

 

Tabela 9. Espécies que apresentaram maior abundancia durante as campanhas amostradas em ordem crescente. 
Espécie Quantidade de indivíduos  

Hypostomus auroguttatus 21 

Hypostomus commersonii 25 

Oligosarcus paranensis 25 

Apareiodon affinis 32 

Pimelodus maculatus 37 
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Espécie Quantidade de indivíduos  

Pimelodus paranensis 42 

Hypostomus sp1 51 

Astyanax fasciatus 100 

Astyanax bimaculatus 125 

Poecilia reticulata 126 
 
 

Tabela 10. Frequência do registro da espécie durante as campanhas amostrais. *Considerar 4 campanhas sendo igual a 100%. 

Nome Científico Nome Popular 
Frequência 

registro 

Leporinus sp   

25% 

Schizodon intermedius ximbore 

Leporellus sp boquinha 

Leporinus amblyrhynchus boquinha 

Leporinus obtusidens piapara 

Leporinus macrocephalus piavuçu 

Auchenipterichthys sp. indefinido 

Corydora nattereri coridora 

Astyanax sp. lambari 

Astyanax eigenmanniorum lambari 

Serrasalmus spilopleura piranha 

Bryconamericus iheringii lambari 

Cynopotamus kincaidi peixe-cachorro 

Oligosarcus jenynsii saicanga 

Crenicichla sp jacundá 

Prochilodus lineatus curumbatá 

Characidium xanthopterum piquira 

Gymnotus sp tuvira 

Rineloricaria sp. cascudo  
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Nome Científico Nome Popular 
Frequência 

registro 

Hypostomus ancistroides cascudo 

Hypostomus isbrueckeri cascudo 

Hypostomus sp3 cascudo 

Hypostomus sp2 cascudo 

Hypostomus sp1 cascudo 

Pimelodus heraldoi mandi-prata 

Sorubim cf lima jurupênsem 

Acestrorchyncus pantaneiro peixe-cachorro 

50% 

Acetrorhynchus lacustris peixe-cachorro 

Schizodon nasutus ximbore 

Leporinus octofasciatus ferreirinha 

Geophagus brasiliensis cará 

Corydora paleatus coridora 

Oligosarcus paranensis saicanga 

Galeocharax humeralis peixe-cachorro 

Galeocharax knerii peixe-cachorro 

Brycon orbignyanus piracanjuba 

Steindachnerina brevipinna biru 

Rhamdia quelen bagre 

Hypostomus regani cascudo 

Hypostomus iheringi cascudo 

Hypostomus auroguttatus cascudo 

Pimelodus paranensis mandizinho 

Iheringichthys labrosus mandi-prata 

Poecilia reticulata guaru 

Leporellus vittatus perna-de-moça 
75% 

Leporinus friderici piau-três-pintas 
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Nome Científico Nome Popular 
Frequência 

registro 

Leporinus elongatus piapara 

Oligosarcus hepsetus cadela-magra 

Hoplias malabaricus traíra 

Loricaria prolixa cascudo 

Hypostomus hermanni cascudo 

Astyanax fasciatus lambari-rabo-vermelho 

100% 

Astyanax bimaculatus lambari-rabo-amarelo 

Hypostomus albopunctatus cascudo 

Hypostomus commersonii cascudo 

Apareiodon affinis canivete 

Pimelodus maculatus mandi-guaçu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Gráficos 

*Para melhor visualização do gráfico não estão aparentes as espécies com número menor do que cinco indivíduos coletados 
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Gráfico 1. Espécies observadas nas quatro campanhas realizadas.  
*Para melhor visualização do gráfico não estão aparentes no gráfico espécies com número menor do que cinco indivíduos coletados 
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Gráfico 2. Gráfico de distribuição das espécies observadas nas quatro campanhas amostrais.  
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Gráfico 3. Abundância de indivíduos coletados nos pontos amostrais 
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6.1 Relatório Fotográfico 

Foto 16. Acestrorchyncus pantaneiro, ponto 5, coletado durante a quarta campanha. 
 

 

Foto 17. Espécime de Acetrorhynchus lacustris; exemplares observados no ponto 4, coletado durante a 
quarta campanha. 
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Foto 18. Espécime de Apareiodon affinis exemplar observado durante a quarta campanha. 

 

 

 

 

Foto 19. Espécime de Astyanax bimaculatus; exemplar observado no ponto 4, coletado durante a quarta 
campanha. 
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Foto 20. Espécime de Astyanax eigenmanniorum exemplar capturado no ponto 1, coletado durante a quarta 

campanha. 
 

 

 

 

Foto 21. Espécime de Astyanax fasciatus no ponto 2, coletado durante a quarta campanha. 
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Foto 22. Espécime de Brycon orbignyanus. Espécime capturado no ponto 1, durante a quarta campanha. 

 

 

 

 

Foto 23. Espécime de Crenicichla sp observado no ponto 1, coletado durante a quarta campanha. 
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Foto 24. Espécimes de Galeocharax knerii, exemplares capturados no ponto 4, coletados durante a quarta 

campanha. 
 

 

 

 

Foto 25. Espécime de Gymnotus sp, espécime capturado no ponto 4 durante a quarta campanha. 
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Foto 26. Espécime de Hoplias malabaricus; capturado no ponto 1 durante a quarta campanha. 

 

 

 

 

Foto 27. Espécime de Hypostomus albopunctatuso indivíduo foi capturado no ponto 5, durante a quarta 
campanha. 
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Foto 28. Espécime de Hypostomus commersoni. Exemplar do ponto 4, coletado durante a quarta 

campanha. 
 

 

 

 

Foto 29. Espécime de Hypostomus hermanni. Exemplar do ponto 4, coletado durante a quarta campanha. 
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Foto 30. Espécime de Hypostomus regani. Exemplar do ponto 1, coletado durante a quarta campanha. 

 

 

 

 

Foto 31. Espécime de Leporellus vittatus; indivíduo coletado no ponto 2, coletado durante a quarta 
campanha 
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Foto 32. Espécimes de Leporinus elongatus; indivíduo coletado no ponto 5, durante a quarta campanha. 

 

 

 

 

Foto 33. Espécime de Leporinus octofasciatus. Exemplar do ponto 4, coletado durante a quarta campanha. 
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Foto 34. Espécime Loricaria prolixa. Exemplar do ponto 1, coletado durante a quarta campanha. 

 

 

 

 

Foto 35. Espécime de Pimelodus maculatus. Exemplares do ponto 5, coletado durante a quarta campanha.  
 

 

 



 

 

     59 
Foto 36. Espécime de Pimelodus paranensis. Exemplar do ponto 2, coletado durante a quarta campanha. 

 

 

 

 

Foto 37. Espécime de Rhamdia quelen. Exemplar do ponto 2, coletado durante a quarta campanha. 
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Foto 38. Espécime de Sorubim cf lima, indivíduo observado no ponto 1, coletado durante a quarta 

campanha. 
 

 

 

 

Foto 39. Espécime de Steindachnerina brevipinna; Exemplar do ponto 2, coletado durante a quarta 
campanha. 
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Foto 40. Espécime de Bryconamericus iheringii indivíduo observado no ponto 3, coletado durante a primeira 

campanha. 
 

 

 

 

Foto 41. Espécime de Cynopotamus kincaidi; Exemplar do ponto 4, coletado durante a primeira campanha. 
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Foto 42. Espécime de Geophagus brasiliensis  indivíduo observado no ponto 4, coletado durante a primeira 

campanha. 
 

 

 

 

Foto 43. Espécime Iheringichthys labrosus Exemplar do ponto 2, coletado durante a primeira campanha. 
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Foto 44. Espécime de Leporinus obtusidens indivíduo observado no ponto 3, durante a primeira campanha. 

 

 

 

 

Foto 45. Espécime Corydora nattereri.  Exemplar do ponto 4, coletado durante a segunda campanha. 
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Foto 46. Espécime de Galeocharax humeralis indivíduos observado no ponto 1, durante a segunda 

campanha. 
 

 

 

 

Foto 47. Espécime Hypostomus iheringi. Exemplar do ponto 5, coletado durante a segunda campanha. 
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Foto 48. Espécime de Oligosarcus hepsetus indivíduo observado no ponto 1 durante a segunda campanha. 

 

 

 

 

Foto 49. Espécime Oligosarcus jenynsii.  Exemplares do ponto 1, durante a segunda campanha. 
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Foto 50. Espécime de Poecilia reticulata indivíduos observados no ponto 3, coletados durante a segunda 

campanha. 
 

 

 

 

Foto 51. Espécime Schizodon nasutus.  Exemplar do ponto 1, coletado durante a segunda campanha. 
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Foto 52. Espécime de Auchenipterichthys sp, indivíduo observado no ponto 1, coletado durante a terceira 

campanha. 
 

 

 

 

Foto 53. Espécime Corydora paleatus.  Exemplar do ponto 1, coletado durante a terceira campanha. 
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Foto 54. Espécime de Oligosarcus paranensis, indivíduo observado no ponto 2, coletado durante a primeira 

campanha. 
 

 

 

 

Foto 55. Espécime Prochilodus lineatus.  Exemplar do ponto 1, coletado durante a terceira campanha. 
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Foto 56. Espécime de Schizodon intermedius, indivíduo observado no ponto 4, coletado durante a terceira 

campanha. 
 

 

 

 

 

 



 

 

     70 

7. ENCERRAMENTO 

Encerra-se este presente relatório com 70 páginas mais 04 itens anexos. 

Quadro 1. Quadro técnicos que participara m do trabalho 

EQUIPE TÉCNICA 

Profissionais Formação  Responsabilidade 
Autorização de 

Manejo nº 
39.517 

Registro de Categoria  

Nicola Auriemma Jr Biólogo Coordenador Geral  
Responsável 

técnico 
CRBio 54.885/01-D 

Charles R. Vasata Janini Biólogo Análise Biológica 

Equipe técnica 
– Manejo in situ 
e organização 

de dados  

CRBio 79.923/01-D 

Aleksandra Furtado Mendes Bióloga Análise Biológica 
Organização de 

dados 
CRBio 94.497/01-D 

 

 

 

 

___________________________________________ 

RN Ambiental (Aversa e Auriemma Ambiental Ltda Me) 
CNPJ: 09.498.110/0001-08 
Nicola Auriemma Jr 
CrBio 54.885/01-D 
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8.  ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
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8.2 Cadastro Técnico Federal - CTF 
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8.3 Laudo laboratorial de análise de elementos traç o 
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8.4 Autorização de Manejo in situ - IAP 

 

 

 

 

 

 

 

 


