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APRESENTAÇÃO
O presente documento contém o Relatório Técnico consolidado da quarta
campanha sazonal de campo para a execução dos seis Programas Específicos de
Monitoramento de Fauna na Área de Influência do empreendimento UHE Mauá.
Sua elaboração foi pautada em metodologia descrita no Plano de
Trabalho previamente aprovado pela Copel e pelo Instituto Ambiental do Paraná –
IAP, bem como na observância ao Contrato Copel DMC nº 4600001782.
A realização das atividades previstas nestes programas, em especial as
atividades de campo para coleta, captura e transporte de exemplares da fauna de
vertebrados terrestres, estão amparadas pela Autorização Ambiental nº 36517,
emitida pelo IAP e com validade até o dia 31/01/2015.
A Tabela 1 apresenta o cronograma das saídas de campo da campanha
sazonal de primavera de 2013 dos programas de monitoramento de fauna em tela.
Tabela 1 - Datas das saídas de campo durante a campanha sazonal de primavera dos
programas de monitoramento de fauna na área da UHE Mauá.
Programas
Monitoramento da Distribuição e Biologia de Aves Florestais de
Interesse Conservacionista

Período de campo
13 a 18 de setembro de 2013

Biologia do Papagaio-de-peito-roxo Amazonia vinacea

28 de outubro a 02 de
novembro de 2013

Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do
Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá (Subprograma de
Monitoramento de Avifauna)

28 de outubro a 02 de
novembro de 2013

Distribuição e Biologia de Felinos

11 a 15 de novembro de 2013

Distribuição e Biologia do Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus)

11 a 15 de novembro de 2013

Distribuição e Biologia de Mazama spp.

11 a 15 de novembro de 2013

Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do
Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá (Subprogramas de
Monitoramento de Anfibiofauna, Reptiliofauna e Mastofauna)

11 a 15 de novembro de 2013

Fonte: Sociedade da Água (2013)

Cabe ressaltar que os animais que eventualmente venham a óbito
durante as campanhas de monitoramento, ou que sejam coletados especificamente
com esta finalidade, serão tombados no Museu de História Natural Capão da Imbuia
(MHNCI) ao final dos programas de monitoramento de fauna.
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Não ocorreu a coleta de aves, em nenhuma das quatro campanhas
sazonais já realizadas. No caso de anfíbios não foram coletados exemplares na
segunda, terceira e quarta campanhas, mas na primeira foram coletados: um
exemplar de Crossodactylus sp., um exemplar de Haddadus binotatus e um
exemplar de Ischnocnema henselii. Dos répteis, apenas na quarta campanha foi
efetuada coleta: um Bothrops jararaca (encontrada atropelada) e um Enyalius
perditus. Em relação à mastofauna, alguns espécimes foram taxidermizados e estão
sendo utilizados como referência para consulta em campo (Figura 69); futuramente
serão encaminhados para o MHNCI. Todos os demais indivíduos capturados foram
mensurados, identificados e, quando possível, marcados com brincos metálicos
numerados (Figura 70) e liberados no local da captura (n=120). Para exceções, ver
o tópico “identificação, preparo e destino dos exemplares” deste Relatório.
Na sequência são apresentados os relatórios com os resultados parciais
de cada um dos seis programas de fauna, monitorados durante a quartaa campanha
sazonal de campo, acompanhada da lista da equipe técnica executora. E, no Anexo
VIII, são apresentadas as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos
coordenadores dos seis programas de monitoramento que integram este Relatório.
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PROGRAMA – Distribuição e Biologia de Aves Florestais de Interesse
Conservacionista
19

Contrato Copel DMC nº 4600001782
Relatório 4ª Campanha – Monitoramento de Fauna

1

DISTRIBUIÇÃO E BIOLOGIA DE AVES FLORESTAIS DE INTERESSE
CONSERVACIONISTA

1.1

Introdução
As aves compõem o grupo de vertebrados mais diversificados do mundo

sendo ótimas indicadoras da qualidade ambiental do habitat devido à intrínseca
relação com a vegetação e por serem sensíveis à sua modificação (e.g. Karr &
Freemark, 1983). Algumas espécies apresentam um vasto poder adaptativo às
modificações do habitat, o que as tornam animais que se familiarizam com
ambientes antropizados (Pough, 1999). Em contrapartida, uma grande parte das
espécies que compõem este grupo necessita de ambientes florestais para viverem,
se alimentarem e/ou se reproduzirem (Sick, 1997).
É notório que as ubíquas atividades humanas têm interferido cada vez
mais nas florestas, degradando-as, alterando seus estados de conservação,
reduzindo suas áreas primárias contínuas e destruindo os habitats presentes nestes
ambientes (e.g. Klein 1979, Leite 2002). Sabe-se que alterações no habitat podem
ter vários efeitos sobre os recursos utilizados pela avifauna, chegando a alterar os
padrões de distribuição de algumas espécies que não se adaptam a essas
modificações (Aleixo, 1999). No entanto, apesar dos avanços em estudos desta
natureza, ainda sabemos pouco a respeito dos efeitos da alteração, ou perda de
habitats florestais, sobre as populações de aves que delas dependem para
sobreviver. O que é fato é que a ausência local do habitat específico em que um
táxon vive pode, quase que certamente, implicar também na ausência deste táxon,
principalmente se for um táxon de menor plasticidade ecológica quanto às
exigências em relação ao habitat.
A caça, fragmentação florestal e perda de habitat, causadas pelas
diversas atividades antrópicas (expansão agropecuária, queimadas, urbanização,
captura e comércio ilegal, entre outras) estão entre as maiores ameaças à avifauna
brasileira sendo, portanto, as principais causas de extinções e declínios
populacionais das espécies contidas neste grupo (Bencke et al. 2006). A Mata
Atlântica é um dos biomas que mais vêm sofrendo estas pressões antrópicas, o que,
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aliado à elevada riqueza de espécies e grau de endemismo, o torna altamente frágil
do ponto de vista da conservação.
Dentre as 1.832 espécies de aves conhecidas no país (CBRO, 2011),
cerca de 1.020 ocorrem na Mata Atlântica e, destas, aproximadamente 217 são
endêmicas (Marini & Garcia, 2005, Bencke et al. 2006) - ou seja, só ocorrem dentro
dos limites do bioma. Quanto às espécies ameaçadas, das 112 espécies
consideradas ameaçadas no Brasil (MMA, 2003), 54 são endêmicas da Mata
Atlântica e 90 ocorrem exclusivamente no país (Marini & Garcia, 2005). Tendo em
vista a avifauna paranaense, das 770 espécies previstas para o Estado, 69 estão
contidas em uma das categorias de espécies ameaçadas (RE - Regionalmente
extinta, CR - Criticamente em perigo, EN - Em perigo e VU - Vulnerável), 40 na
categoria de Quase ameaçadas (NT - Near Threatened) e 58 na categoria de Dados
Insuficientes (DD - Data Deficient), principalmente em relação à sua abundância e
distribuição (Straube et al. 2004). O pouco conhecimento sobre a biologia de
algumas espécies, somado à situação atual das populações, tendência de declínio
destas populações para os próximos anos e raridade natural de ocorrência, seja no
âmbito nacional ou estadual, exaltam o interesse conservacionista sobre estas
espécies e elevam a necessidade de aprofundarmos os estudos sobre elas.
O objetivo deste Programa é realizar levantamentos sobre a ocorrência,
distribuição e biologia geral de oito espécies de aves florestais de interesse
conservacionista, presentes na área de influência da UHE Mauá, as quais são aqui
representadas pelos táxons Nyctiphrynus ocellatus, Strix hylophila, Dryocopus
galeatus,

Drymophila

ochropyga,

Chamaeza

meruloides,

Onychorhynchus

swainsoni, Primolius maracana e Urubitinga coronata. Também se destina a levantar
e avaliar os principais impactos antrópicos sobre as espécies, inclusive o potencial
dos impactos causados pelo empreendimento UHE Mauá, gerando conhecimentos
que possam contribuir à elaboração de planos de conservação específicos.
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1.2

Caracterização

macroecológica

das

espécies

de

interesse

conservacionista
Nyctiphrynus ocellatus (bacurau-ocelado) - Ordem: Caprimulgiformes.
Família: Caprimulgidae. Habitat: estritamente florestal (Sick 1997, Straube et al.
2004). Distribuição: apresenta uma ampla distribuição ocorrendo em países como o
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, Paraguai, Costa Rica, Honduras
e Nicarágua (Birdlife 2013). Situação populacional: o tamanho da população global
ainda não foi quantificado, mas a espécie é descrita como pouco comum e
distribuída em manchas (Stoltz et al. 1996). Tendência populacional: população
aparentemente em declínio, mas acredita-se que este declínio não é suficientemente
rápido a ponto de se aproximar dos limiares de uma espécie ameaçada sobre o
critério da tendência populacional global (Birdlife 2013). Ameaças: perda de habitat
(del Hoyo et al. 1999, Straube et al. 2004).
Strix hylophila (coruja-orelhuda) - Ordem: Strigiformes. Família: Strigidae.
Habitat: florestal (Birdlife 2013). Distribuição: endêmica da Floresta Atlântica do Sul
do Brasil, ocorrendo do estado de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul. Ocorre
também no leste e sul do Paraguai, principalmente na bacia do rio Paraná, e
extremo nordeste da Argentina (Birdlife 2013). Situação populacional: ocorre
naturalmente em baixas densidades e é considerada altamente sensível a distúrbios
ambientais (Parker et al. 1996). Apesar da população global ainda não ter sido
quantificada, esta espécie é descrita como incomum, com exceção da região de
Misiones, na Argentina, onde é tida como comum (Birdlife 2013). Tendência
populacional: suspeita-se que suas populações estejam em declínio muito rápido
(Birdlife 2013). Ameaças: Perda de habitat (Birdlife, 2013).
Dryocopus galeatus (pica-pau-de-cara-canela) - Ordem: Piciformes.
Família: Picidae. Habitat: florestas primárias ou pouco alteradas (Straube et al.
2004, Birdlife 2013). Distribuição: ocorre no sul do Brasil (São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul), leste do Paraguai e nordeste da Argentina, na região
de Misiones (Lammertink et al. 2012, Birdlife 2013). Situação populacional: ocorre
naturalmente em baixas densidades e é raro, ou muito incomum, em todos os locais
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conhecidos de ocorrência (Sick 1997, Lammertink et al. 2012, Birdlife 2013). Em
contrapartida, acredita-se que as populações desta espécie podem estar sendo
subamostradas, devido à sua baixa conspicuidade na maior parte do ano.
Tendência populacional: suspeita-se que suas populações estejam em declínio
muito rápido (Birdlife 2013). Ameaças: corte seletivo, perda de habitat e
fragmentação (Straube et al. 2004, Birdlife 2013).
Drymophila

ochropyga

(choquinha-de-dorso-vermelho)

-

Ordem:

Passeriformes. Família: Thamnophilidae. Habitat: taquarais e adensamentos
vegetais da Floresta Atlântica (Develey & Endrigo 2004, Birdlife 2013). Distribuição:
endêmica da Floresta Atlântica brasileira (Sick 1997, Bencke et al. 2006) ocorre
desde o estado da Bahia até Santa Catarina (Sick 1997). Situação populacional:
apesar do tamanho da população global ainda não ter sido quantificado, a espécie é
descrita como pouco comum (Stoltz et al. 1996). Tendência populacional: apesar
da falta de dados sobre suas populações, acredita-se que a espécie está em
moderado declínio (Birdlife 2013). Ameaças: perda de habitat (Birdlife 2013).
Chamaeza meruloides (tovaca-cantadora) - Ordem: Passeriformes.
Família: Formicariidae. Habitat: florestas preservadas em zonas montanhosas
associadas a taquarais (Sick 1997, Straube et al. 2004). Distribuição: endêmica da
Floresta Atlântica brasileira (Sick 1997, Bencke et al. 2006), onde ocorre nas
altitudes médias da Serra do Mar entre o Espírito Santo e Santa Catarina, assim
como nas montanhas do centro-sul da Bahia (Sick 1997). Situação populacional:
apesar do tamanho da população global ainda não ter sido quantificado, a espécie é
descrita como comum (Stoltz et al. 1996). Tendência populacional: na ausência de
evidências de declínios populacionais ou ameaças substanciais, acredita-se que
esta população esteja estável. Ameaças: ainda são necessários estudos que
comprovem quais atividades podem estar ameaçando esta espécie (Straube et al.
2004).
Onychorhynchus swainsoni (maria-leque) - Ordem: Passeriformes.
Família: Tytiridae. Habitat: vive em florestas densas e úmidas, frequentando o subbosque quase sempre em locais próximos de córregos ou rios de cabeceira
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oligotrófica (Straube et al. 2004). Distribuição: endêmica da Floresta Atlântica
brasileira (Bencke et al. 2006), onde ocorre nos estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro,

São

Paulo,

Paraná

e

Santa

Catarina

(Birdlife

2013).

Situação

populacional: naturalmente rara e/ou subestimada (Straube et al. 2004).
Recentemente, novos locais de ocorrência desta espécie têm sido descobertos.
Aparentemente há uma distribuição contínua do sul do Rio de Janeiro, até o centro
do litoral do Paraná. No entanto, sua abundância ainda é baixa e sua distribuição é
limitada (Birdlife 2013). Tendência populacional: Suspeita-se que a população
desta espécie está declinando rapidamente (Birdlife 2013). Ameaças: perda de
habitat e fragmentação (Straube et al. 2004, Birdlife 2013).
Primolius maracana (maracanã-verdadeira) - Ordem: Psittaciforme.
Família: Psittacidae. Habitat: florestas e áreas abertas (Straube et al. 2004, IAP
2007). Distribuição: ampla distribuição no Brasil, além de ocorrer em algumas
regiões do Paraguai e nordeste da Argentina (Nunes 2003, Birdlife 2013). Situação
populacional: população moderadamente pequena (Birdlife 2013). Tendência
populacional: população declinando rapidamente (Nunes 2003, Birdlife 2013).
Ameaças: perda de habitat e fragmentação (Straube et al. 2004, Birdlife 2013).
Urubitinga coronata (águia-cinzenta) - Ordem: Acciptriformes. Família:
Acciptridae. Habitat: áreas abertas de Campos naturais, Cerrado e Caatinga, sendo
avistado raramente em florestas contínuas de Floresta Atlântica (IAP 2007, Silveira &
Straube 2008). Distribuição: Ampla distribuição no Brasil (Birdlife 2013), habitando
regiões campestres, como o Pantanal e Brasil extra-amazônico, com ocorrências
mais regulares no Brasil central (Sick 1997). Ocorre também na Bolívia, Paraguai e
Argentina (Sick 1987, Birdlife 2013). Situação populacional: naturalmente rara em
toda a sua distribuição (Straube et al. 2004, Silveira & Straube 2008, Birdlife 2013).
Tendência populacional: população declinando moderadamente (Birdlife 2013).
Ameaças: perda de habitat e caça (Straube et al. 2004, Birdlife 2013).
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1.3

Status de ameaça das espécies de interesse conservacionista
Dentre as oito espécies, consideradas de interesse conservacionista para

a área de influência da UHE Mauá, apenas Strix hylophila, Drymophila ochropyga e
Chamaeza meruloides não estão contidas nas categorias de espécies ameaçadas
em nível mundial (IUCN, 2012), nacional (MMA, 2003) e/ou estadual (Straube et al.,
2004). No entanto, S. hylophila e D. ochropyga estão como Quase ameaçadas (NT Near Threatened) em nível mundial (IUCN 2012) e C. meruloides está na categoria
de Dados insuficientes (DD - Data Deficient) para o estado do Paraná (Tabela 2).
Tabela 2 - Espécies de aves consideradas de interesse conservacionista para a macrorregião
da UHE Mauá e suas respectivas categorias de ameaça
Espécie

1

CITES

Mundial

2

Nacional

Nyctiphrynus ocellatus
Strix hylophila

3

Estadual

4

EN
II

NT

Dryocopus galeatus

VU

Drymophila ochropyga

NT

VU

Chamaeza meruloides

CR

DD

Onychorhynchus swainsoni

VU

DD
EN

Primolius maracana

I

NT

Urubitinga coronata

II

EN

VU

VU

1

Status de ameaça das espécies segundo a Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora (CITES, 2008). O Anexo I da CITES compreende todas as espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser
afetadas pelo comércio. O Anexo II da CITES compreende todas as espécies que, apesar de atualmente não estarem
necessariamente ameaçadas de extinção, poderão vir a estar se o comércio dos espécimes dessas espécies não estiver
sujeito a uma regulamentação restrita que evite uma exploração incompatível com a sua sobrevivência
2
Status de ameaça das espécies segundo a The World Conservation Union (IUCN, 2012)
3
Status de ameaça das espécies segundo Instrução Normativa nº 03/2003 do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2003)
4
Status de ameaça das espécies segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (Straube et al. 2004)

Legenda: CR - Criticamente ameaçada; EN - Em perigo; VU - Vulnerável; NT – Quase ameaçada; DD - Dados
insuficientes

Fonte: Sociedade da Água (2013)

1.4

Métodos

1.4.1

Área de estudo
O presente estudo está sendo realizado na macrorregião chamada de

Segundo Planalto Paranaense, mais precisamente na porção média do rio Tibagi,
região centro-leste do estado do Paraná, projetado para as coordenadas 24º02‟24”
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de latitude Sul e 50º41‟33” de longitude Oeste, na divisa dos municípios de Telêmaco
Borba e Ortigueira, próximo ao local denominado Salto Mauá.
Quanto à paisagem original, localiza-se no grande domínio da Mata
Atlântica, com vegetação predominante da Floresta Ombrófila Mista (facies montana
a alto-montana) (Veloso et al., 1991), mas com forte influência de zonas transicionais
de Floresta Estacional Semidecidual. Desta forma, corresponde a uma área de
tensão ecológica ou ecótono, onde há o contato entre dois tipos vegetacionais de
estruturas fisionômicas semelhantes.
1.4.2

Locais de busca e esforço amostral
Com o intuito de predefinir os locais onde serão realizadas as buscas

pelas espécies, a área de estudo foi dividida em 100 quadrículas latlong com
aproximadamente 625 hectares cada. Dentre as quadrículas analisadas, foram
selecionadas as 20 quadrículas da área de influência do empreendimento com maior
probabilidade de ocorrência das espécies (Figura 1). Para a seleção das 20
quadrículas de busca das espécies, foram inicialmente descartadas as quadrículas a
leste da PR - 160 e a norte do rio das Antas (ambos os critérios determinados pela
Klabin), assim como as quadrículas com mais de 50% da paisagem coberta por
água e com paisagem altamente alterada.
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Figura 1 - Mapa das quadrículas que serão percorridas na área de influência da UHE Mauá,
Telêmaco Borba - PR, durante todo o período previsto para o desenvolvimento do Programa
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Cada uma das quadrículas selecionadas representa as parcelas ou
Unidades amostrais (UA) do estudo. Nelas serão conduzidas buscas intensivas
pelas espécies durante dois dias inteiros, sendo um dia de amostragem por ano para
cada UA. O esforço amostral será de cinco dias de campo, a cada três meses
durante dois anos (2013 e 2014), totalizando oito campanhas e 40 dias de campo.
No segundo ano de monitoramento, cada UA será reamostrada em uma
estação distinta da qual foi amostrada no primeiro ano de monitoramento, evitando
assim que uma mesma UA seja amostrada por dois anos seguidos em um período
do ano em que as aves são menos conspícuas (i.e. outono e inverno). Desta forma,
se uma determinada UA foi amostrada no outono ou inverno de 2013, ela será
reamostrada na primavera ou verão de 2014 e vice-versa.
1.4.3

Delineamento amostral e coleta de dados
Nesta quarta campanha de campo, as buscas por registros das espécies

in situ foram realizadas entre o período da tarde do dia 13 até o período da manhã
do dia 18 de outubro de 2013. Nesta campanha, foram amostradas cinco
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quadrículas (Figura 2) distintas das amostradas nas campanhas anteriores,
conluindo a amostragem das 20 quadrículas. Cada quadrícula teve seus ambientes
florestais percorridos durante o período matinal, vespertino e noturno, totalizando um
dia de amostragem por quadrícula e perfazendo um total de 42 horas de esforço
amostral na campanha. O menor esforço amostral desta campanha em relação às
outras foi devido a curtos períodos de chuva durante as amostragens. Ao todo, já
foram realizados 187 horas de amostragem distribuídas em 20 dias de campo.

Figura 2 - Mapa das quadrículas percorridas na área de influência da UHE Mauá, Telêmaco
Borba - PR, durante a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª campanhas do Programa de Distribuição e Biologia das
Aves Florestais de Interesse Conservacionista.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Foi utilizado o método de busca ativa em ambientes florestais com
distintas características quanto à sucessão florestal, grau de intervenção humana e
tamanho do fragmento. Foi priorizada a busca em ambientes de provável ocorrência
das espécies, tendo como base as características do habitat de cada espécie. A
detecção das espécies foi realizada por meio de técnicas tradicionais em estudos de
avifauna, as quais são compostas pelo reconhecimento visual das espécies com
28

Contrato Copel DMC nº 4600001782
Relatório 4ª Campanha – Monitoramento de Fauna

auxílio de binóculos, e pelo reconhecimento por intermédio das suas manifestações
sonoras (i.e. zoofonias).
Complementarmente

ao

método

de

busca

ativa

e/ou

encontros

ocasionais, utilizou-se o método de playback com o intuito de aumentar a
possibilidade de registro das espécies. Para a execução deste método foram
selecionados entre quatro e cinco pontos dentro de cada quadrícula, distando pelo
menos 200 metros entre si. Nestes pontos foram realizadas emissões de
vocalizações das espécies (playback) contidas em arquivos digitais (formato mp3),
os quais foram emitidos por intermédio de um reprodutor sonoro (TASCAM DR-07
MKII) e uma caixa acústica de dois watts de potência. O tempo de amostragem em
cada ponto foi de aproximadamente 24 minutos. A amostragem teve início com a
emissão da vocalização de uma espécie durante 1 (um) minuto. Posteriormente,
esperou-se a resposta de algum indivíduo desta espécie por mais 1 minuto. Este
processo foi repetido mais uma vez, o que resultou em 4 (quatro) minutos de
amostragem por espécie por ponto. Em seguida, esta mesma sequência de emissão
de vocalização e espera por resposta foi realizada para as demais espécies. A
ordem de amostragem das espécies nos pontos de playback foi alternada com o
intuito de evitar vícios de amostragem.
1.4.3.1

Informações inerentes aos registros das espécies
Em cada registro obtido durante as buscas, as espécies foram

observadas pelo maior tempo possível. Para cada registro foram coligidas
informações referentes à data, hora, coordenadas geográficas, uso de playback (sim
ou não), uso do estrato vertical, tipo do substrato no local, tempo de observação,
assim como informações sobre o comportamento das espécies durante o registro
(e.g. interações agonísticas intra ou interespecíficas, forrageio, reprodução, entre
outros dados).
Tendo em vista à caracterização ambiental dos locais de registros, em
cada ponto onde foi observado um indivíduo das espécies estudadas, foram
coligidas informações sobre o estágio de sucessão no local de registro, porcentagem
de dossel, altura do dossel, estratificação, presença de cavidades naturais, presença
29

Contrato Copel DMC nº 4600001782
Relatório 4ª Campanha – Monitoramento de Fauna

e

porcentagem

de

epífitas,

caracterização

do

sub-bosque,

presença

de

microhabitats particulares (e.g. taquarais, córregos, grotas).
Por intermédio do método de ponto-quadrante (Cottam & Curtis, 1956)
foram obtidos os dados de diâmetro a altura do peito (DAP) e altura do fuste do
indivíduo arbóreo (DAP >10 cm) de cada quadrante mais próximos de cada ponto de
registro das espécies.
1.5

Resultados
Durante os esforços em campo ao longo desta quarta campanha, foram

obtidos cinco registros distribuidos entre três espécies indicadas como de interesse
conservacionista,

sendo

elas:

choquinha-de-dorso-vermelho

(Drymophila

ochropyga), tovaca-cantadora (Chamaeza meruloides, Figura 3) e coruja-listrada
(Strix hylophila, Figura 4).

Figura 3 - Indivíduo de tovaca-cantadora
(Chamaeza meruloides) registrada na 3ª
campanha (540780 O / 7333368 S).
Fonte: Sociedade da Água.

Figura 4 - Indivíduo de coruja-listrada (Strix
hylophila) registrada na 3ª campanha (533189
O/ 7337082 S).
Fonte: Sociedade da Água.

Desta forma, considerando as quatro campanhas (verão, outono, inverno
e primavera) realizadas até o presente momento foram obtidos 23 registros
distribuidos entre quatro espécies florestais indicadas como de interesse
conservacionista (Tabela 3).
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Tabela 3 - Lista de registros das espécies de interesse conservacionista e seus respectivos
metadados
ID
registro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Espécie
Nyctiphrynus ocellatus
Drymophila ochropyga
Nyctiphrynus ocellatus
Chamaeza meruloides
Strix hylophila
Drymophila ochropyga
Chamaeza meruloides
Drymophila ochropyga
Chamaeza meruloides
Nyctiphrynus ocellatus
Chamaeza meruloides
Chamaeza meruloides
Strix hylophila
Nyctiphrynus ocellatus
Chamaeza meruloides
Nyctiphrynus ocellatus
Strix hylophila
Drymophila ochropyga
Strix hylophila
Drymophila ochropyga
Chamaeza meruloides
Drymophila ochropyga
Drymophila ochropyga

Nº
Fase
Data
ind
1
1
4/3/2013
1
1
5/3/2013
2
1
5/3/2013
1
1
6/3/2013
1
1
6/3/2013
1
1
7/3/2013
1
2
25/5/2013
1
2
25/5/2013
1
2
27/5/2013
1
2
27/5/2013
1
2
28/5/2013
1
3
23/7/2013
1
3
24/7/2013
1
3
24/7/2013
1
3
25/7/2013
1
3
25/7/2013
1
3
25/7/2013
1
3
26/7/2013
2
4
16/10/2013
1
4
17/10/2013
1
4
17/10/2013
1
4
17/10/2013
1
4
18/10/2013

Hora

Q

UTM (22J SAD 69)

19:30
11:00
18:05
17:09
20:02
10:07
16:47
17:20
07:53
18:52
06:58
08:22
18:42
19:10
08:52
18:25
18:47
09:27
17:37
16:47
17:15
11:17
06:40

36
36
86
15
15
35
57
57
24
24
66
28
54
54
54
22
22
22
10
33
33
33
34

535715 / 7328318
535715 / 7328318
547362 / 7328186
530932 / 7329994
531016 / 7329973
535101 / 7329688
539830 / 7326410
539696 / 7326229
532225 / 7333899
534094 / 7333102
543589 / 7327403
533259 / 7323078
540610 / 7333340
540590 / 7333367
540780 / 7333368
533049 / 7337881
533189 / 7337082
533099 / 7337142
528100 / 7317862
534774 / 7336689
534750 / 7336673
534722 / 7336672
534827 / 7333139

Alt.
(m)
732
732
840
720
731
740
783
753
784
762
755
730
700
700
722
706
666
667
689
745
744
754
719

Fonte: Sociedade da Água (2013)

Os registros obtidos nesta quarta campanha de campo somaram juntos
69 minutos de observação com uma média de aproximadamente 13,5 minutos de
observação por registro. Considerando todos os registros obtidos nas quatro fases
de campo realizadas até o momento (n = 23), foram realizados 315 minutos de
observação das espécies florestais de interesse conservacionista. Dentre os cinco
registros realizados nesta campanha, quatro não foram em resposta ao playback
(Tabela 3). Assim, considerando as quatro campanhas, oito registros não foram após
playback gerando informações mais próximas das naturais. Em suma, os
comportamentos predominantes foram vocalizações e deslocamentos em suposta
defesa de território e/ou busca por futuros parceiros reprodutivos. Os demais
registros obtidos até o presente momento foram em decorrência do uso de playback,
o que notadamente alterou seus comportamentos durante os respectivos períodos
de observação.
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Dentre os registros desta campanha, quatro estavam em ambientes
florestais. Para esses registros as informações referentes à caracterização estrutural
da vegetação foram obtidas a partir do método de ponto quadrante (Cottam & Curtis,
1956). Para um dos registros de D. ochropyga (ID = 20) não foi realizado o método
de ponto quadrante uma vez que o adensamento de taquara no qual o indivíduo foi
registrado era muito extenso e sem espécies de plantas arbóreas no seu interior.
Assim, considerando as quatro campanhas de campo realizadas até o momento,
foram obtidos 19 registros de espécies florestais de interesse conservacionista cujos
dados de caracterização estrutural da vegetação foram coligidos. Estes registros
pertencem a quatro das oito espécies consideradas de interesse conservacionista,
sendo elas: N. ocellatus (n = 5), D. ochropyga (n = 5), C. meruloides (n= 6) e S.
hylophila (n= 3)
Apesar dos elevados esforços em campo, ao longo de todas as
campanhas ainda não foram obtidos registros para o pica-pau-de-cara-canela
(Dryocopus

galeatus),

maria-leque

(Onychorhynchus

swainsoni),

maracanã-

verdadeira (Primolius maracana) e águia-cinzenta (Urubitinga coronata). Em relação
às duas primeiras espécies (D. galeatus e O. swaisoni), além de ambas serem
consideradas naturalmente raras em suas regiões de ocorrência (Straube et al.
2004, Sick 1997, Lammertink et al. 2012, Birdlife 2013), os ambientes de florestas
densas e pouco alteradas que compõem seus habitats são escassos na região de
estudo e isto certamente é uma das principais causas da ausência de registros
destas espécies. Já P. maracana e U. coronata, apresentam populações
relativamente pequenas, poucos registros para o estado do Paraná e seus habitats
principais são constituidos de áreas abertas (Straube et al. 2004, IAP 2007, Silveira
& Straube 2008), principalmente de U. coronata, o que também favorece a ausência
de registros destas espécies nos locais de estudo, até o presente momento.
Assim como já vem sendo feito nas últimas campanhas, os respectivos
habitats destas espécies terão uma busca intensificada durante as próximas
campanhas de amostragem. Desta forma, em locais de encostras íngrimes e/ou
próximo a ambientes lóticos serão realizados playbacks adicionais para O. swaisoni,
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em matas mais preservadas para D. galeatus e em ambientes mais abertos, como
sob linhas de transmissão de energia, para P. maracana e U. coronata.
Tendo em vista que quatro espécies consideradas de interesse
conservacionista ainda não possuem registros de ocorrência, as análises
exploratórias relacionando as espécies e seus ambientes de ocorrência ainda são
incipientes e somente serão realizadas no relatório final.
Considerando as quatro campanhas realizadas até o momento, e como já
citado nos relatórios técnicos parciais anteriores, a relação espécie-ambiente mais
evidente é a ocorrência de D. orcrhopyga em locais com elevada densidade de
taquaras (Figura 5), o que de acordo com a literatura parece ser uma característica
inerente à espécie (Develey & Endrigo 2004, Birdlife 2013).

Figura 5 - Indivíduo de D. ochropyga registrado em um taquaral de floresta em estádio
secundário inicial de regeneração da quadrícula 36 (535715,586 O / 7328318,696 S), amostrada
na primeira campanha de campo.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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PROGRAMA – Biologia do Papagaio-de-peito-roxo Amazonia vinacea
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2

BIOLOGIA DO PAPAGAIO-DE-PEITO-ROXO (AMAZONA VINACEA)

2.1

Introdução
O papagaio-de-peito-roxo, Amazona vinacea, apresenta distribuição

geográfica no Brasil, Paraguai e Argentina. No Brasil ocorre desde o sul da Bahia até
o Rio Grande do Sul, porém sua principal ocorrência está relacionada ao domínio da
Floresta com Araucária, também conhecida como Floresta Ombrófila Mista (FOM).
Habita preferencialmente matas de pinheirais, orla de capões de mata entre campos
naturais. (Sick, 1997). Pode ocorrer igualmente em porções isoladas da Floresta
Ombrófila Densa (Floresta Atlântica). Sua distribuição tende a acompanhar um
gradiente altitudinal a partir dos 400 m e de 600 a 1600 m nas regiões Sudeste e
Nordeste do Brasil.
No estado do Paraná sua distribuição coincide, em grande parte, com a
distribuição da FOM, em especial no Segundo e Terceiro Planaltos Paranaenses,
embora também existam registros na porção atlântica. (Straube et. al., 2004).
É um psitacídeo bastante vistoso, com 30 cm apresenta o corpo verdebrilhante com a região do peito violáceo, a fronte vermelha com a região da nuca
azulada. As penas externas da cauda detêm uma mancha avermelhada na base e o
bico é amarelo-avermelhado.
Suas maiores populações são encontradas no Brasil, onde se estima que
existam cerca de 2.500 indivíduos com suas maiores populações concentradas nos
estados do Sul (G. A. Bencke et al., 2006). No Paraguai estima-se cerca de até 400
indivíduos e na Argentina populações remanescentes estimadas em 250 indivíduos
são apontadas para a região de Missiones (Cockle et al. 2007). No Paraná as
populações concentram-se no sul do estado, nos municípios de União da Vitória,
General Carneiro e Palmas. Na porção nordeste do estado merece destaque o
Parque Estadual das Lauráceas com população estimada de 100 a 150 indivíduos
(Seger & Bóçon 1995; Wege & Long 1995). Para a área de estudo foi estimada uma
população entre 150 a 300 indivíduos, com ponto de dormitório na Vila da Lagoa
(Seger & Bóçon 1995).
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A espécie tende a realizar deslocamentos sazonais, associados à
variação de disponibilidade de alimento, em especial da produção da semente de
araucária, o pinhão (Sick 1997; Cockle et al. 2007). Sua alimentação é composta
principalmente de frutos, sementes, brotos e flores. São apontadas mais de 22
espécies vegetais utilizadas na sua alimentação, principalmente da família
Myrtaceae como guaviroras (Campomanesia xanthocarpa) e araçás (Psidium sp.),
além de muitas lauráceas dentre as quais as canelas (Ocotea sp. e Nectandra sp.)
No período do inverno sua principal fonte alimentar é focada na semente
da araucária, o pinhão. Em algumas situações a espécie pode utilizar culturas
agrícolas para sua alimentação, dentre as quais o milho e frutas, entre elas a laranja
(Seger & Bóçon; 1995, Sick, 1997; Cockle et al. 2007). Durante a estação
reprodutiva, que ocorre de setembro a janeiro, a espécie pode ser encontrada aos
pares já após a estação reprodutiva, que ocorre de fevereiro a julho, podem ser
avistados grupos em áreas de dormitórios ou em deslocamento para áreas de
alimentação (Cockle et al. 2007).
A exemplo de outros psitacídeos, a nidificação ocorre em cavidades
naturais de árvores nativas, onde colocam até quatro ovos sendo que geralmente
apenas dois filhotes sobrevivem (Magalhães, R. 2006). As espécies vegetais mais
utilizadas são imbuias (Ocotea porosa), canelas (Nectandra spp.), palmeiras
(Syagrus sp.) e, ocasionalmente, a erva-mate (Ilex paraguariensis) e o pinheiro-doparaná (Araucaria angustifolia) (Seger & Bóçon, 1995; Sick, 1997).
É uma espécie considerada mundialmente ameaçada de extinção. No
Brasil é tida como vulnerável e no estado do Paraná leva o status de Próxima de
Ameaçada (IUCN, 2012; Straube et. al., 2004).
As principais ameaças que a espécie vem sendo submetida são o
desmatamento, a exploração de araucárias, a abertura de frentes para agricultura, o
plantio de monoculturas como o pinus e eucalipto e, principalmente, a captura ilegal
para servir o tráfico de animais (Dinerstein et al. 1995, Sick 1997).
O objetivo deste Programa é levantar informações sobre a ocorrência,
distribuição e biologia geral do papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) na área
de influência da UHE de Mauá, assim como avaliar os possíveis impactos antrópicos
sobre a espécie na região de estudo.
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2.2

Métodos
O presente estudo está sendo realizado na macrorregião denominada de

Segundo Planalto Paranaense, mais precisamente na porção média do rio Tibagi,
região centro-leste do estado do Paraná, projetado para as coordenadas 24º02‟24”
de latitude Sul e 50º41‟33” de longitude Oeste, na divisa dos municípios de Telêmaco
Borba e Ortigueira, próximo à UHE de Mauá.
Quanto à paisagem original, localiza-se no grande domínio da Mata
Atlântica, com vegetação predominante da Floresta Ombrófila Mista (facies montana
a alto-montana) (Veloso et al. 1991), mas com forte influência de zonas transicionais
de Floresta Estacional Semidecidual. Desta forma, corresponde a uma área de
tensão ecológica ou ecótono, onde há o contato entre dois tipos vegetacionais de
estruturas fisionômicas semelhantes.
2.3

Resultados
Nesta campanha o levantamento de dados em campo ocorreu entre os

dias 28 outubro a 2 de novembro de 2013. Neste período os trabalhos foram
concentrados no monitoramento dos pontos de dormitórios, conhecimento da
distribuição da espécie na região e busca de informações relativas à alimentação da
espécie.
Esta campanha de campo obteve um esforço de 42 horas de trabalhos
em campo, sendo que até o presente momento foi empregado um esforço amostral
de 162 horas de trabalhos em campo.
Para o levantamento de informações preliminares foram efetuadas 13
entrevistas. Entre os entrevistados estão funcionários da Klabin, proprietários de
sítios na região de Orgigueira e Mauá e funcionários de empresas tercerizadas da
Klabin em Telêmaco Borba.
O conteúdo das entrevistas ofereceu pouca informação em relação á
dieta alimentar de A. vinacea. Os principais itens citados foram pinhão, sementes de
figueira e frutas de cultivo doméstico como laranja, ameixa e abacate, canelabranca.

37

Contrato Copel DMC nº 4600001782
Relatório 4ª Campanha – Monitoramento de Fauna

O principal resultado obtido por meio das entrevistas foi em relação à
existência de pontos de dormitório do papagaio-de-peito-roxo (A. vinacea). Até o
momento foram indicadas quatro áreas para dormitório: Vila da Lagoa, Fazenda
Velha, Fragmento Varanal e antiga Vila de Palmas. Dentre eles: os dormitório da
Lagoa (dormitório 1) (UTM 0558555/7316397), foi confirmado na primeira campanha
e o dormitório da Fazenda Velha (dormitório 3) cofirmado na segunda campanha
(Imagem Anexo II).
O dormitório da Lagoa encontra-se em uma área antropizada dentro da
Vila da Lagoa. Os indivíduos utilizam um aglomerado de eucalipto, com cerca de 25
metros de altura, localizado próximo de área de lazer e edificações da vila (Figura
6).

Figura 6 - Dormitório do papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) localizado na Vila da
Lagoa, Telêmaco Borba
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Segundo as informações obtidas nas entrevistas, este dormitório pode
abrigar mais de 100 indivíduos, e conforme citado por Seger e Bóçon (1995) pode
chegar a mais de 150 (Figura 7). A variação no número de indivíduos neste
dormitório pode estar relacionada à utilização de outros dormitórios em forma de
rodízio.
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Figura 7 - Indivíduos de papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) deixando o dormitório 1 na
Vila da Lagoa, Telêmaco Borba
Fonte: Sociedade da Água (2013)

O dormitório conhecido como Fazenda Velha foi confirmado na segunda
campanha de campo (dormitório 3) (UTM 0558555/7316397) (Figuras 8 e 9). Este
trata-se de uma área antropizada com presença de araucárias isodas na borda de
floresta em estátio intermediário de sucessão.

Figura 8 – Dormitório Amazona vinacea confirmado na região da Fazenda Velha, Telêmaco
Borba
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 9 - Casal de papagaios-de-peito-roxo (Amazona vinacea) saindo do dormitório 3,
próximo da Fazenda Velha, Telêmaco Borba
Fonte: Sociedade da Água (2013)

O dormitório 2, foi descoberto ainda na primeira campanha de campo
(Anexo II) e encontra-se localizado em área de plantio de eucalipto em forma de
fragmento (Figuras 10 e 11).

Figura 10 - Dormitório de papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) localizado próximo da
Vila Harmonia, Telêmaco Borba
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 11 - Bando de papagaios-de-peito-roxo (Amazona vinacea) saindo do dormitório 2,
próximo da Vila Harmonia, Telêmaco Borba
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Nesta quarta campanha apenas o dormitório 2 foi utilizado pelo papagaiode-peito-roxo, onde foram registrados apenas cinco casais e quatro indivíduos
solitários (Tabela 4). Observou-se que o número de indivíduos que ocupam a região
permaneceu baixo neste período do ano.
Tabela 4 - Dormitórios de A. vinacea com os respectivos números de indivíduos registrados
em cada campanha de campo na região da Fazenda Monte Alegre, Telêmaco Borba
DORMITÓRIO

DATA

PARES

TRIOS

SOLITÁRIOS

TOTAL DE
INDIVÍDUOS

1
1
1
2
2
2
2
3
3

21/fev
29/mai
04/ago
21/fev
29/mai
04/ago
29/out
28/mai
05/ago

7
0
6
104
17
10
5
1
6

1
0
0
4
1
2
0
0
1

4
0
0
10
0
0
4
0
0

21
0
12
230
37
26
14
1
15

SENTIDO

oeste/leste
oeste/leste
norte/sul
norte/sul
norte/sul
sudeste/ nordeste
oeste/leste
oeste/leste

Fonte: Sociedade da Água (2013)

Nesta campanha, também foi constatado um grupo de aproximadamente
30 indivíduos de A. vinacea alimentando-se de sementes de guabiroba
(Campomonesia xanthocarpa) em área antropizada na fazenda velha (UTM
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05585555/7316397) (Figura 12). Esta espécie vegetal é citada pela literatura como
importante ítem alimentar para a espécie.
Até o presente momento outras três espécies vegetais foram confirmadas
como fonte alimentar de A. vinacea: sementes de pinheiro (Araucaria angustifolia),
de cinamomo (Melia azedarach) e de pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha).

Figura 12 – Frutos de (Campomonesia xanthocarpa) utilizados na alimentação de Amazona
viancea, região da Fazenda Velha, Telêmaco Borba
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Nesta campanha foram encontrados dois ninhos ativos de Amazona
vinacea. Os ninhos encontravam-se em um aglomerado de pinus dentro do
complexo da vila da Harmonia (UTM ). Ambos os ninhos foram construídos em oco
de pinus morto e bastante deteriorado. O primeiro ninho foi localizado no tronco
principal de um pinus morto e em estado de degradação com aproximadamente 17
metros de altura. O ninho foi contruído a uma altura aproximada de 14 metros, em
uma cavidade de aproximadamente 20 cm de diâmetro. Na ocasião foi observado
um indivíduo dentro da cavidade e outro pousado em um galho da mesma árvore
próximo do ninho (Figura 13).

42

Contrato Copel DMC nº 4600001782
Relatório 4ª Campanha – Monitoramento de Fauna

Figura 13 – Tronco de pinus com ninho ativo de (Amazona vinacea )- Harmonia, Telêmaco
Borba
Fonte: Sociedade da Água (2013)

O segundo ninho também construído no tronco principal de um pinus
morto e em degradação de aproximadamente 20 metros de altura, com cavidade de
aproximadamente 12 centímetros de diâmetro. Na ocasião foi observado um
indivíduo de A. vinacea pousado na entrada do ninho, posteriormente foi registrado
um indivíduo de baitaca (Pionus maximiliani) procurando ocupar a cavidade. Não foi
possível o acesso aos ninhos devido ao estado de degradação das árvores (Figuras
14 e 15).

Figura 14 – Árvore de pinus com ninho ativo de (Amazona vinacea) - Harmonia, Telêmaco
Borba
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 15 – Detalhe da entrada de ninho ativo de Amazona vinacea, em cavidade no tronco de
pinus- Harmonia, Telêmaco Borba
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Anexo I - Modelo de Ficha Para Entrevistas Realizadas em Campo
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Anexo II - Pontos de registro de campo de dormitórios, alimentação e contatos
do Papagaio-de-peito-roxo

Localização geográfica de dormitórios, pontos de alimentação e contatos de papagaios-depeito-roxo (Amazona vinacea) registrados em campo na região de Telêmaco Borba
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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PROGRAMA – Distribuição e Biologia de Felinos
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3

DISTRIBUIÇÃO E BIOLOGIA DE FELINOS

3.1

Introdução
Os felinos são animais crípticos que geralmente ocorrem em baixa

densidade (Oliveira 1994). Uma característica comum a estes mamíferos é a
adaptação à predação. Crânio, músculos e dentes apresentam forma eficiente para
encontrar, capturar e matar animais (Emmons 1997), propiciando uma dieta
composta principalmente por “carne” (Emmons 1997; Eisenberg & Redford 1999,
Nowak 1999). Por serem predadores do topo da cadeia alimentar, são considerados
importantes reguladores de populações, responsáveis, portanto, pelo equilíbrio da
área onde vivem. Assim são nomeados espécies-chave para o ecossistema
(Terborgh et al. 1999).
Seus hábitos são discretos, preferencialmente crepusculares e noturnos,
o que dificulta e limita sua visualização na natureza (Becker & Dalponte 1999). No
entanto, durante as atividades deixam diversos vestígios, que quando corretamente
analisados podem trazer numerosas informações sobre sua ecologia (Crawshaw
1992).
Oito espécies de felinos silvestres ocorrem no território brasileiro (Paglia
et al. 2012). A onça-pintada (Panthera onca) é a maior delas e encontra-se
fortemente ameaçada no estado do Paraná, principalmente devido à diminuição dos
habitats (Margarido & Braga 2004). Para a região de estudo, Rocha et al. (2005)
relatam a presença de cinco felinos: a jaguatirica (Leopardus pardalis), o gato do
mato pequeno (L. tigrinus), o gato maracajá (L. wiedii), o gato mourisco (Puma
yagouaroundi) e a onça parda (P. concolor).
Este Programa tem como objetivo avaliar a ocorrência e a distribuição de
felinos na área de influência da UHE Mauá, bem como obter informações sobre
diferentes aspectos da biologia das espécies. Suas metas e ações são direcionadas
a compor uma base de dados que permita fazer inferências sobre os principais
impactos antrópicos sobre as espécies, inclusive o potencial dos impactos causados
pelo empreendimento, fornecendo assim subsídios para um plano de conservação
dos felinos.
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3.2

Métodos
As atividades do Programa Distribuição e Biologia de Felinos são

divididas em dois itens: gabinete e campo. O primeiro é realizado de forma
intercalada ao trabalho de campo e compreende: (i) revisão bibliográfica, (ii)
atividades de laboratório (p.ex.: triagem e identificação de material), (iii) compilação
de dados, (iv) análise parcial e final dos resultados, e (v) redação de relatórios
(parciais e final). O trabalho de campo, por sua vez, consiste nas oito campanhas
nas quais serão avaliados aspectos da biologia e distribuição dos felinos na área de
influência da UHE Mauá, de acordo com os métodos específicos apresentados
abaixo:
3.2.1

Levantamento de informações de base acerca das espécies de
felinos esperadas e observadas para as áreas de influência do
empreendimento
A revisão de literatura está sendo realizada em diferentes bases de

dados, incluindo os documentos (relatórios de avaliação de impacto ambiental,
planos de manejo, livros, entre outros) gerados para os municípios de Figueira,
Tibagi, Curiúva, Telêmaco Borba, Ortigueira, Imbaú e, particularmente, para a
Fazenda Monte Alegre e as Terras Indígenas de Mococa e Queimadas. Serão
também acessadas as informações levantadas pelo Programa de Resgate de Fauna
da UHE Mauá (Cooperativa Interdisciplinar de Serviços Técnicos - Intercoop) e
Monitoramento de fauna na região do empreendimento UHE Mauá (Hori Consultoria
Ambiental).
Como apresentado anteriormente, para a região de estudo, Rocha et al.
(2005) relatam a presença de cinco felinos: a jaguatirica (Leopardus pardalis), o gato
do mato pequeno (L. tigrinus), o gato maracajá (L. wiedii), o gato mourisco (Puma
yagouaroundi) e a onça parda (P. concolor). Segundo os autores, a onça-pintada é
uma espécie provavelmente extinta na região centro-leste do Paraná, com o último
registro confiável deste animal para década de 1960.
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No período de 1999 a 2002, Mazzolli (2000) realizou um estudo na
Fazenda Klabin com a onça parda, analisando a dieta, a densidade e os habitats
utilizados pela espécie. Para a avaliação da dieta foram obtidas 119 fezes e 18 itens
alimentares foram identificados, principalmente mamíferos de médio e grande porte.
Com base em amostragem com armadilhas fotográficas o autor identificou de nove a
13 indivíduos. A avaliação do uso do habitat foi feita com base em apenas um
indivíduo fêmea de idade avançada (ca. 15 anos), que incluia em sua área de vida,
áreas urbanas (vila Harmonia), depósito de lixo, duas estradas altamente trafegadas
e talhões de pinus. Este indivíduo foi considerado como altamente adaptado ao
ambiente modificado.
3.2.2

Avaliação

da

riqueza,

abundância,

habitats

preferenciais

e

distribuição das espécies de felinos na paisagem
Inclui o emprego de uma coletânea de métodos, a saber: (i) busca de
evidências diretas e indiretas; (ii) coleta e triagem de amostras fecais; (iii) armadilhas
fotográficas; e (iv) entrevistas.
Busca de evidências diretas e indiretas: nas oito campanhas de cinco dias
serão percorridas as maiores extensões possíveis de trilhas, estradas e outros
ambientes favoráveis para o registro de felinos, tentando contemplar de maneira
similar os diversos ambientes locais. O deslocamento será realizado a pé e/ou com
auxílio de um veículo, principalmente no período diurno, mas também durante a
noite, num esforço mínimo de 40 horas por campanha. Nesta atividade, todos os
registros dos animais (diretos e indiretos) serão: georreferenciados com o auxílio de
um GPS, fotografados sempre que possível (para compor o banco de imagens)
anotando-se informações sobre o habitat e, quando necessário, coletados para
posterior análise (caso das fezes).
Coleta e triagem de amostras fecais: quando encontradas, as amostras
fecais de felinos serão coletadas em saco plástico individual e posteriormente
transferidas para um saco de papel para secagem e armazenamento. Para busca do
pelo do animal amostrado será feita a triagem manual do material seco - momento
em que também se realizará a separação dos itens alimentares em grandes grupos
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(pelos de presas, penas, fragmentos de ossos, escamas, restos vegetais e outros).
Para a identificação dos pelos dos felinos, estes serão preparados (limpos e
processados) para que sejam confeccionadas lâminas de impressão de cutícula e
lâminas com pelos diafanizados para observação do padrão de medula, de acordo
com a técnica desenvolvida por Quadros & Mikich (1999) e Quadros (2002). As
lâminas serão analisadas com o auxílio de um microscópico binocular e comparadas
com laminário de referência e apoio bibliográfico para confirmação da espécie do
felino autor da amostra.
Armadilhas fotográficas (camera traps): consiste na instalação de 16
estações amostrais (quatro na margem esquerda do rio Tibagi e doze na margem
direita), cada uma composta por dois equipamentos, um em frente ao outro, de
forma que se obtenha duas fotos em um mesmo momento (uma de cada lado do
animal), aumentando as chances de individualização do espécime (Tomas &
Miranda 2003). As armadilhas fotográficas serão instaladas no primeiro dia de cada
campanha e retiradas no último, totalizando assim, aproximadamente, 1.540 horas
de exposição. Devido ao pequeno número de registros nas três primeiras
campanhas, optou-se por utilizar atrativos (canela, sardinha, banana e ovo) que,
embora não específicos para felinos, podem potencializar a eficiência do método.
Equipamentos que apresentarem defeitos serão retirados, e áreas que oferecerem
segurança poderão ter sua amostragem estendida pelo tempo que durar a bateria e
houver espaço no cartão de memória.
Entrevistas: de maneira complementar, entrevistas serão realizadas com
moradores e trabalhadores locais. Quando executado com viés científico, este
método pode gerar dados relevantes sobre a presença de certos animais (tanto no
passado como no presente), a biologia dos felinos, bem como de potenciais
impactos que estejam sofrendo (Dietrich 1995, Rocha-Mendes et al. 2005). As
entrevistas ocorrerão durante todo o monitoramento e os entrevistados serão
escolhidos com base nos seguintes critérios (cf. Rocha-Mendes et al. 2005): 1)
proximidade de suas moradias com a área de estudo; 2) período de residência no
município, favorecendo os moradores mais antigos; e 3) ocupação profissional,
trabalhadores que atuem próximo às áreas de mata. As entrevistas serão
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conduzidas por meio de uma conversa informal, acompanhada do preenchimento de
um questionário básico e da apresentação de imagens dos felinos potencialmente
ocorrentes na região.
3.2.3

Investigação de aspectos biológicos e comportamentais das
espécies de felinos, como hábito social, horário de atividade e
evidências reprodutivas
Tais informações serão obtidas por meio dos métodos apresentados

acima, principalmente pelas armadilhas fotográficas. Com base nos registros
fotográficos, visualizações e entrevistas, serão levantadas informações sobre hábito
social, horário de atividade e possíveis evidências reprodutivas, como por exemplo,
meses de ocorrência de casais e filhotes.
3.2.4

Avaliação

da

dieta

dos

felinos

na

área

de

influência

do

empreendimento
Informações

sobre

a

alimentação

dos

felinos

serão

obtidas

exclusivamente com base nas amostras fecais. Após a triagem inicial apresentada
acima (pelo do predador e itens alimentares), somente as amostras que tiverem seu
autor identificado serão utilizadas na avaliação da dieta. Os mamíferos consumidos
serão identificados pela análise de seus pelos e/ou por dentes e unhas. Os demais
grupos alimentares serão encaminhados a especialistas para identificação no menor
nível taxonômico possível. A determinação dos principais itens consumidos pelos
felinos será baseada na porcentagem de ocorrência (PO), dada pela divisão da
frequência total de um determinado item pela somatória das frequências de todos os
itens (Maehr & Brandy 1986).
3.2.5

Elaboração de banco de imagens das espécies registradas e seus
habitats
Durante a realização das atividades de campo, sempre que possível o

registro de felinos (diretos e indiretos) e o habitat onde se encontra serão
fotografados para compor o banco de imagens das espécies.
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3.2.6

Esforço amostral
Nos dias 6, 7, 8, 19, 20, 23 e 24 de março de 2013, com um esforço

amostral de cerca de 48 horas, foi realizado o reconhecimento da área. Durante este
período alguns registros ocasionais de felinos foram obtidos. O período e esforço
amostral da aplicação de métodos específicos, por campanha, estão apresentados
na Tabela 5. A localização e coordenadas geográficas das estações de armadilhas
fotográficas estão apresentadas na Tabela 6 e na Figura 16.
Tabela 5 - Detalhamento do esforço amostral empregado até a quarta campanha do Programa
Distribuição e Biologia de Felinos da UHE Mauá
Atividade

Busca ativa

Armadilhas fotográficas

Período amostral

Esforço em
horas

Período amostral

Esforço em horas

Campanha 1

09 a 13/03/2013

40

19 a 24/03/2013

1.536

Campanha 2

03 a 07/06/2013

60

03 a 07/06/2013

1.536

Campanha 3

29/07 a 02/08/2013

60

29/07 a 02/08/2013

1.536

Campanha 4

11 a 15/11/2013

60

11 a 15/11/2013

1.536

TOTAL

160

6.144

Fonte: Sociedade da Água (2013)
Tabela 6 - Coordenadas (UTM 22J; Datum SAD69) das estações de armadilhas fotográficas
utilizadas no Programa Distribuição e Biologia de Felinos da UHE Mauá.
Campanha

Estação

Margem do rio Tibagi

Coordenadas

1e2

GM1

esquerda

22J

515331

7333343

1e2

GM2

esquerda

22J

513912

7332842

1e2

GM3

esquerda

22J

517025

7333642

1e2

GM4

esquerda

22J

517565

7333470

1e2

GM5

direita

22J

535269

7324523

1e2

GM6

direita

22J

539366

7321791

1e2

GM7

direita

22J

539369

7324959

1e2

GM8

direita

22J

544170

7322998

1e2

GM9

direita

22J

534602

7327648

1e2

GM10

direita

22J

539847

7326603

1e2

GM11

direita

22J

533273

7332393

1e2

GM12

direita

22J

533204

7332691
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Campanha

Estação

Margem do rio Tibagi

Coordenadas

1e2

GM13

direita

22J

533579

7332861

1e2

GM14

direita

22J

533310

7337150

1e2

GM15

direita

22J

529732

7339456

1e2

GM16

Direita

22J

531763

7340449

3

CTA1

Direita

22J

530619

7339371

3e4

CTA2

Direita

22J

533316

7337233

3e4

CTB1

Esquerda

22J

517521

7333427

3e4

CTB2

Esquerda

22J

516981

7333599

3e4

CTC1

Direita

22J

533301

7332370

3e4

CTC2

Direita

22J

533284

7332372

3e4

CTD1

Direita

22J

535435

7328081

3e4

CTD2

Direita

22J

539843

7326604

3e4

CTGM 01

Direita

22J

539372

7324966

3e4

CTGM 02

Direita

22J

538326

7330308

3

CTGM 03

Direita

22J

536280

7334090

3

CTGM 04

Direita

22J

535906

7335772

3

CTGM 05

Direita

22J

537593

7336900

3

CTGM 06

Direita

22J

533824

7320915

3e4

CTGM 07

Esquerda

22J

515887

7333330

3e4

CTGM 08

Esquerda

22J

513868

7332799

4

CTA1

Direita

22J

530617

7339368

4

CTGM 03

Direita

22J

533696

7335948

4

CTGM 04

Direita

22J

535546

7333506

4

CTGM 05

Direita

22J

537573

7333877

4

CTGM 06

Direita

22J

538577

7330645

Fonte: Sociedade da Água (2013)
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a

b

c
Figura 16 – Localização das estações de amostragem com armadilhas fotográficas utilizadas
na terceira campanha do Programa Distribuição e Biologia de Felinos da UHE Mauá. Figura a =
primeira e segunda campanha, b = terceira campanha, c = quarta campanha.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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3.3

Resultados
Obtenção de registros
Na fase de reconhecimento e na primeira campanha, chuvas fortes

prejudicaram o encontro de evidências indiretas dos felinos na região. Ainda assim,
foram registradas três espécies por meio de pegadas (Puma concolor, Leopardus
pardalis e L. tigrinus) e foi obtida uma amostra fecal de um felino de pequeno porte
(Tabela 7, Figura 17).
A obtenção de evidências foi bastante proveitosa durante a segunda
campanha, resultando em 53 registros de felinos na área da UHE Mauá. Foram
obtidas 43 amostras fecais, cinco registros de pegadas, três registros visuais e dois
registros por meio de armadilhas fotográficas, conforme apresentado na Tabela 7 e
Figura 17.
Na terceira campanha, 63 registros de felinos foram obtidos, sendo a
grande maioria provenimente de amostras fecais (n = 82%), os demais são oriundos
de pegadas e visualizações (Tabela 7 e Figura 17). Nessa amostragem, nenhum
felino foi fotografado por meio das armadilhas fotográficas.
Vinte e oito registros de felinos foram obtidos na quarta campanha. Fezes
compreendem 93% deles, enquanto pegadas e registros por armadilhas fotográficas
perfazem 3,5% cada. Pelo método de armadilhas fotográficas, até o momento foram
registrados dois indivíduos de Leopardus pardalis e um de L. tigrinus.
Cabe ressaltar que a precisão da identificação das amostras fecais, tanto
em relação ao grupo quanto à espécie, só será possível após a análise microscópica
dos pêlos dos predadores; desta forma, o número de evidências de felinos poderá
sofrer alteração.
O baixo sucesso de registros de felinos por meio de armadilhas
fotográficas pode ser justificado pelo curto período de exposição, bem como pela
falta de atrativos (utilizados apenas na quarta campanha). Outra explicação cabível
diz respeito à priorização da segurança dos equipamentos em detrimento das
características ambientais que potencialmente favoreceriam o registro dos animais.
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Uma forma de potencializar o registro e identificação dos felinos da região
da UHE Mauá é obtendo filmagens do sistema de segurança local. Para tanto, é
necessário fazer uma solicitação formal ao funcionário da Copel responsável pelo
setor, para que as imagens sejam salvas, identificadas e repassadas para a equipe
de monitoramento de mamíferos da Sociedade da Água.
Tabela 7 - Registros de felinos até a quarta campanha do Programa Distribuição e Biologia de
Felinos da UHE Mauá
Nº total
registros

Nº de fezes

Nº de pegadas

Nº de
visualizações

Nº de registros
por armadilha
fotográfica

Leopardus tigrinus

9

-

5

3

1

Leopardus pardalis

4

-

2

-

2

Leopardus wiedii

-

-

-

-

-

20

10

8

2

0

-

-

-

-

-

112

112

-

-

-

145

122

15

5

3

Espécie

Puma concolor
Puma yagouaruoudi
Não identificado
TOTAL

Fonte: Sociedade da Água (2013)

Pegada de Leopardus pardalis (jaguatitica) –
MAFE 01

Pegada de Leopardus tigrinus (gato-do-matopequeno) – MAFE 03
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Amostra fecal de felino de pequeno porte MAFE 04

Amostra fecal de Puma concolor (identificação
prévia) – MAFE 23

Registro por meio de armadilha fotográfica de
Leopardus pardalis, indivíduo 1 - MAFE 57

Registro por meio de armadilha fotográfica de
Leopardus pardalis, indivíduo 2 - MAFE 144

Registro por meio de armadilha fotográfica de Leopardus tigrinus - MAFE 56
Figura 17 – Imagens das evidências de ocorrência de felinos na área de influência da UHE
Mauá – até a quarta campanha do Programa Distribuição e Biologia de Felinos
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Utilização da área
Numa avaliação preliminar, a distribuição dos registros de felinos não
demonstram nenhum padrão de utilização da paisagem (Figura 18). Cabe ressaltar
que características distintas da região, bem como da malha viária extistente em cada
uma das margens do rio Tibagi, impossíbilitam que o esforço empregado na busca
de evidências seja equivalente. Um maior esforço amostral tem ocorrido na margem
direita (município de Telêmaco Borba) resultando, consequentemente, num maior
número de registros.

Figura 18 – Registros de felinos obtidos até a quarta campanha na área de influência da UHE
Mauá. Circulos amarelos = amostras fecais; circulos azuis = registros visuais; circulos
vermelhos = pegadas; circulos verdes = registros em armadilha fotográfica.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Leopardus tigrinus
Em relação ao horário de atividade, foram obtidos quatro registros diretos
de Leopardus tigrinus, sendo que destes, três ocorreram no período diurno (entre
10h20 e 10h45 da manhã) e um no período noturno (00h47). Embora a espécie seja
considerada predominantemente noturna, em algumas áreas possui elevada
atividade diurna (Oliveira & Cassaro 2005). A continuidade da amostragem poderá
indicar um perfil mais conciso do padrão de atividade da espécie na região.
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Ainda em relação à Leopardus tigrinus, cabe destacar que dos indivíduos
registrados (visual e por armadilha fotográfica), dois apresentam padrão de
coloração melânico. Segundo Oliveira & Cassaro (2005), o melanismo no gato-domato-pequeno não é incomum.
Entrevistas
Durante a terceira campanha, um indivíduo de Leopardus pardalis
(jaguatirica) foi capturado nas imediações do Parque Ecológico da Klabin, após ter
atacado alguns animais cativos do local. Segundo o veterínario responsável da
instituição, trata-se de um macho adulto (com dentes bem desgastados) e sua
destinação ainda não foi definida. Também foi relatado que há algum tempo, outro
macho de jaguatitica apresentou o mesmo comportamento, e que após repetidas
capturas e solturas, o indivíduo retornava a atacar os animais cativos. A fim de evitar
outras perdas, optou-se pela manutenção permanente do felino no plantel do
parque.
Triagem de fezes e dieta
As amostras fecais coletadas estão sendo triadas e os itens separados
em grandes grupos (p.ex. mamíferos, aves e répteis); está sendo feita a busca por
pelos do „autor da amostra‟ para posterior identificação. No entanto, até o momento,
não foram encontrados tais pelos, assim, as informações de dieta serão atribuídas
aos pequenos felinos. Dados orindos da triagem estão apresentados na Tabela 8.
Tabela 8 - Informações de dieta de felinos do Programa Distribuição e Biologia de Felinos da UHE
Mauá. PO = Porcentagem de ocorrência (dada pela divisão da frequência total de um determinado
item, pela somatória das frequências de todos os itens – Maehr & Brandy 1986).
PO
Mamíferos

PO
Aves

PO
Répteis

Número de
amostras
triadas

Leopardus tigrinus

-

-

-

-

Leopardus pardalis

-

-

-

-

Leopardus wiedii

-

-

-

-

Puma concolor

-

-

-

-

Puma yagouaruoudi

-

-

-

-

37,5%

12,5%

4

Espécie

Pequenos felinos

50%
TOTAL

4

Fonte: Sociedade da Água (2013)
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PROGRAMA – Distribuição e Biologia do Lobo guará Chrysocyon brachyurus
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4

DISTRIBUIÇÃO E BIOLOGIA DO LOBO GUARÁ (CHRYSOCYON
BRACHYURUS)

4.1

Introdução
O lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul, com cerca de 90 cm

na altura do ombro e 23 kg quando adultos. Sua pelagem é laranja-avermelhada,
exceto na porção inferior dos membros e na crina dorsal que são negras, e no
queixo e na ponta da cauda que são brancas (Dietz 1985). Ocorre entre o norte e o
nordeste da Argentina, Paraguai, norte e leste da Bolívia, extremo leste do Peru; e
norte do Uruguai (Eisenberg & Redford 1999, Nowak 1999). No Paraná a espécie é
consta como “em perigo” na Lista Vermelha das espécies ameaçadas do estado
(Mikich & Bernlis 2002).
De hábito solitário, predominantemente crepuscular-noturno, possui
registros de área de vida variando entre 27 a 56 km 2 (Dietz 1985, Rodrigues, 2002).
Alimenta-se de pequenos vertebrados, como roedores, marsupiais e répteis, além de
insetos e frutos, principalmente fruta-do-lobo ou lobeira (Solanum lycocarpum). Pode
incluir em sua dieta presas como veados (Mazama spp.), cateto (Pecari tajacu),
cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e tatus (Rodrigues, 2002, Cheida 2005).
Devido ao fato de grande parte de sua dieta ser composta por frutos, é considerado
um importante agente dispersor de sementes, principalmente de lobeiras (Rodrigues
2002, Cheida 2005).
Este Programa tem como objetivo avaliar a ocorrência e a distribuição do
lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) na área de influência da UHE Mauá, bem como
obter informações sobre diferentes aspectos da biologia da espécie. Suas metas e
ações são direcionadas a constituir uma base de dados que permita fazer
inferências sobre os principais impactos antrópicos sobre este canídeo, inclusive o
potencial dos impactos causados pelo empreendimento, fornecendo assim subsídios
para um plano específico de conservação.
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4.2

Métodos

4.2.1

Levantamento de informações bibliográficas sobre a espécie
Esta etapa vem sendo realizada por meio de ampla e contínua revisão da

literatura disponível em diferentes bases de dados. Nesse sentido, obteve-se que
nos anos de 2003 e 2004, Cheida (2005) avaliou aspectos da dieta e da dispersão
de sementes pelo lobo-guará na Fazenda Monte Alegre (Klabin), município de
Telêmaco Borba. Foram identificados 76 itens alimentares, principalmente frutos e
vertebrados. O consumo de lixo orgânico também foi registrado. A autora considerou
a espécie onívora oportunista temporal e dispersora de sementes, possivelmente
auxiliando para a manutenção do habitat.
4.2.2

Investigação de habitats preferenciais e da distribuição da espécie
na paisagem
Realizada com o emprego de uma coletânea de métodos, a saber:
Busca de evidências diretas e indiretas: nas oito campanhas de cinco dias

serão percorridas as maiores extensões possíveis de trilhas, estradas e outros
ambientes favoráveis para o registro do lobo-guará, tentando contemplar de maneira
similar os diversos ambientes locais. O deslocamento será realizado a pé e/ou com
auxílio de um veículo, principalmente no período diurno, mas também durante a
noite, num esforço mínimo de 40 horas por campanha. Nesta atividade, todos os
registros dos animais (diretos e indiretos) serão: georreferenciados com o auxílio de
um GPS, fotografados sempre que possível (para compor o banco de imagens)
anotando-se informações sobre o habitat e, quando necessário, coletados para
posterior análise (caso das fezes).
Coleta e triagem de amostras fecais: as amostras fecais encontradas com
característica compatíveis às de lobo-guará serão coletadas em saco plástico
individual e posteriormente transferidas para um saco de papel para secagem e
armazenamento. Caso haja dúvidas sobre a autoria da amostra, será feita a busca
do pelo do lobo durante a triagem manual do material seco - momento em que
também se realizará a separação dos itens alimentares em grandes grupos (pelos,
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penas, fragmentos de ossos, escamas, restos vegetais e outros). Os pelos serão
processados para confecção de lâminas de impressão de cutícula e lâminas com
pelos diafanizados para observação do padrão de medula, de acordo com a técnica
desenvolvida por Quadros & Mikich (1999) e Quadros (2002). As lâminas serão
analisadas com o auxílio de um microscópico binocular e comparadas com laminário
de referência e apoio bibliográfico.
Armadilhas fotográficas (camera traps): em cada campanha serão
instaladas 16 estações amostrais (quatro na margem esquerda do rio Tibagi e doze
na margem direita), cada uma composta por dois equipamentos, um em frente ao
outro, de forma que se obtenha duas fotos em um mesmo momento (uma de cada
lado do animal), aumentando as chances de individualização do espécime de lobo
(Tomas & Miranda 2003). As armadilhas fotográficas serão instaladas no primeiro dia
de cada campanha e retiradas no último, totalizando assim, aproximadamente, 1.540
horas de exposição. Devido à baixa obtenção de registros nas três primeiras
campanhas, optou-se por utilizar atrativos (canela, sardinha, banana e ovo) - que
podem potencializar a eficiência do método. Equipamentos que apresentarem
defeitos serão retirados, e áreas que oferecerem segurança poderão ter sua
amostragem estendida pelo tempo que durar a bateria e houver espaço no cartão de
memória.
Entrevistas: de maneira complementar, entrevistas serão realizadas com
moradores e trabalhadores locais. Estas ocorrerão durante todo o monitoramento; os
entrevistados serão escolhidos com base nos seguintes critérios (cf. Rocha-Mendes
et al. 2005): 1) proximidade de suas moradias com a área de estudo; 2) período de
residência no município, favorecendo os moradores mais antigos; e 3) ocupação
profissional, trabalhadores que atuem próximo às áreas de mata. As entrevistas
serão realizadas por meio de uma conversa informal, acompanhada do
preenchimento de um questionário básico.
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4.2.3

Avaliação de aspectos biológicos e comportamentais do lobo guará,
como hábito social, horário de atividade e evidências reprodutivas
Tais informações serão obtidas por meio dos métodos apresentados

acima, com destaque para as armadilhas fotográficas. Com base nos registros
fotográficos, visualizações e entrevistas, serão compiladas informações sobre hábito
social, horário de atividade e possíveis evidências reprodutivas de C. brachyurus,
como por exemplo, meses de ocorrência de casais e filhotes.
4.2.4

Análise

da

dieta

do

lobo-guará

na

área

de

influência

do

empreendimento
O hábito alimentar do lobo-guará será avaliado exclusivamente com base
nas amostras fecais. Após a triagem inicial apresentada acima (pelo do predador e
itens alimentares), somente as amostras que tiverem seu autor confirmado serão
utilizadas na avaliação da dieta. Os mamíferos consumidos serão identificados por
meio da análise de seus pelos e/ou por dentes e unhas. Os demais grupos
alimentares serão encaminhados a especialistas para identificação no menor nível
taxonômico possível. A determinação dos principais itens consumidos será baseada
na porcentagem de ocorrência (PO), dada pela divisão da frequência total de um
determinado item pela somatória das frequências de todos os itens (Maehr & Brandy
1986).
4.2.5

Elaboração de banco de imagens do lobo-guará e seus habitats
Durante a realização das atividades de campo, sempre que possível o

registro de lobo-guará (diretos e indiretos) será fotografado, bem como o habitat
onde se encontra para compor o banco de imagem da espécie.
4.2.6

Esforço amostral
Nos dias de 6, 7, 8, 19, 20, 23 e 24 de março de 2013, com um esforço

amostral de cerca de 48 horas, foi feito o reconhecimento da área e a busca por
registros ocasionais. Para períodos e esforços da aplicação dos métodos específicos
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ver Tabela 9. A localização e coordenadas geográficas das estações de armadilhas
fotográficas estão apresentadas na Tabela 10 e na Figura 19.
Tabela 9 - Detalhamento do esforço amostral empregado no Programa Distribuição e Biologia de
Lobo-guará na UHE Mauá.
Atividade

Busca ativa

Armadilhas fotográficas

Período amostral

Esforço em
horas

Período amostral

Esforço em horas

Campanha 1

09 a 13/03/2013

40

19 a 24/03/2013

1.536

Campanha 2

03 a 07/06/2013

60

03 a 07/06/2013

1.536

Campanha 3

29/07 a 02/08/2013

60

29/07 a 02/08/2013

1.536

Campanha 4

11 a 15/11/2013

60

11 a 15/11/2013

1.536

TOTAL

160

6.144

Fonte: Sociedade da Água (2013)
Tabela 10 - Coordenadas (UTM 22J; Datum SAD69) das estações de armadilhas fotográficas
utilizadas no Programa Distribuição e Biologia do Lobo-guará da UHE Mauá.
Campanha

Estação

Margem do rio Tibagi

Coordenadas

1e2

GM1

Esquerda

22J

515331

7333343

1e2

GM2

Esquerda

22J

513912

7332842

1e2

GM3

Esquerda

22J

517025

7333642

1e2

GM4

Esquerda

22J

517565

7333470

1e2

GM5

Direita

22J

535269

7324523

1e2

GM6

Direita

22J

539366

7321791

1e2

GM7

Direita

22J

539369

7324959

1e2

GM8

Direita

22J

544170

7322998

1e2

GM9

Direita

22J

534602

7327648

1e2

GM10

Direita

22J

539847

7326603

1e2

GM11

Direita

22J

533273

7332393

1e2

GM12

Direita

22J

533204

7332691

1e2

GM13

Direita

22J

533579

7332861

1e2

GM14

Direita

22J

533310

7337150

1e2

GM15

Direita

22J

529732

7339456

1e2

GM16

Direita

22J

531763

7340449

3

CTA1

Direita

22J

530619

7339371

3e4

CTA2

Direita

22J

533316

7337233

3e4

CTB1

Esquerda

22J

517521

7333427
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Campanha

Estação

Margem do rio Tibagi

Coordenadas

3e4

CTB2

Esquerda

22J

516981

7333599

3e4

CTC1

Direita

22J

533301

7332370

3e4

CTC2

Direita

22J

533284

7332372

3e4

CTD1

Direita

22J

535435

7328081

3e4

CTD2

Direita

22J

539843

7326604

3e4

CTGM 01

Direita

22J

539372

7324966

3e4

CTGM 02

Direita

22J

538326

7330308

3

CTGM 03

Direita

22J

536280

7334090

3

CTGM 04

Direita

22J

535906

7335772

3

CTGM 05

Direita

22J

537593

7336900

3

CTGM 06

Direita

22J

533824

7320915

3e4

CTGM 07

Esquerda

22J

515887

7333330

3e4

CTGM 08

Esquerda

22J

513868

7332799

4

CTA1

Direita

22J

530617

7339368

4

CTGM 03

Direita

22J

533696

7335948

4

CTGM 04

Direita

22J

535546

7333506

4

CTGM 05

Direita

22J

537573

7333877

4

CTGM 06

Direita

22J

538577

7330645

Fonte: Sociedade da Água (2013)

a
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b

c
Figura 19 – Localização das estações de amostragem com armadilhas fotográficas utilizadas
na primeira e segunda campanha do Programa de Distribuição e Biologia do Lobo-guará da
UHE Mauá. Figura a = primeira e segunda campanha, b = terceira campanha, c = quarta
campanha.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

4.3

Resultados
Obtenção de registros
Fortes chuvas ocorrentes na primeira campanha amostral prejudicaram

consideravelmente o encontro de evidências indiretas do lobo-guará na região.
Ainda assim, foram realizados quatro registros da espécie: duas por meio de
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pegadas, um por amostra fecal e o outro por imagem capturada em armadilha
fotográfica (Tabela 11, Figura 20).
Durante a segunda campanha, um maior número de registros obtenção
de registros do lobo foi obtido, todos provenientes de encontros de amostras fecais
(Tabela 11). Cabe ressaltar que a precisão da identificação das amostras em relação
à espécie autora só será possível após a análise microscópica dos pelos do
predador; desta forma, o número de evidências de lobo-guará poderá sofrer
alteração.
Na terceira campanha, foram obtidos cinco registro da espécie: três por
meio de pegadas e dois por fezes. Na quarta campanha, foram obtidos quatro
registros, dois por meio de fezes, um de pegada e um de armadilha fotográfica
(Tabela 11).
Tabela 11 - Registros de Lobo-guará até a quarta campanha do Programa Distribuição e Biologia de
Lobo-guará da UHE Mauá
Campanha

Nº total
registros

Nº de fezes

Nº de pegadas

Nº de
visualizações

Nº de registros
armadilhas
fotográficas

01

4

1

2

-

1

02

18

18

-

-

-

03

5

2

3

-

-

04

4

2

1

-

TOTAL

31

23

6

-

1
2

Fonte: Sociedade da Água (2013)

A primeira imagem obtida por meio de armadilhas fotográficas ficou pouco
clara, mas características conspícuas da espécie, como altura e pelagem da cauda
possibilitaram a confirmação do registro. Ademais, foram encontrados rastro e fezes
do animal nas proximidades do equipamento (Figura 20). O segundo registro por
armadilha fotográfica, foi obtido na mesma estação amostral, e devido à presença de
atrativos, o animal permaneceu mais tempo em frente ao equipamento, resultando
em uma série de imagens.
O baixo sucesso de registros de lobo por meio de armadilhas fotográficas
pode ser justificado pelo curto período de exposição, bem como pela falta de
atrativos (utilizados apenas na quarta campanha). Outra explicação cabível diz
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respeito à priorização da segurança dos equipamentos em detrimento das
características ambientais que potencialmente favoreceriam o registro dos animais.
Uma forma de potencializar o registro e identificação do lobo da região da
UHE Mauá é obtendo filmagens do sistema de segurança local. Para tanto, é
necessário fazer uma solicitação formal ao funcionário da Copel responsável pelo
setor, para que as imagens sejam salvas e repassadas para a equipe de mamíferos
da Sociedade da Água.

Pegada de Chrysocyon brachyurus (lobo-guará)
– MALO 01

Amostra fecal de Chrysocyon brachyurus (loboguará) – MALO 03

Registro por meio de armadilha fotográfica de
lobo-guará. Imagem do quarto traseiro e cauda
– MALO 04

Registro por meio de armadilha fotográfica de loboguará – MALO 32, imagem obtida na mesma
estação do registro MALO 04

Figura 20 – Imagens das evidências de ocorrência do lobo guará na área de influência da UHE
Mauá – primeira e quarta campanhas do Programa Distribuição e Biologia do Lobo Guará
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Utilização da área
Uma análise preliminar da distribuição dos registros de lobo-guará na área de
influência da UHE Mauá indica uma utilização não homogênea da paisagem.
(Figura 21). Com a continuidade do estudo, este padrão poderá ser ou não
corroborado. Cabe ressaltar, que características distintas da região, bem como da
malha viária existente em cada uma das margens do rio Tibagi, impossibilitam que o
esforço empregado na busca de evidências seja equivalente. Um maior esforço de
amostragem tem ocorrido na margem direita (município de Telêmaco Borba)
resultando, consequentemente, num maior número de registros.

Figura 21 – Registros de lobo-guará obtidos até a terceira campanha na área de influência da
UHE Mauá. Círculos amarelos = amostras fecais; círculos vermelhos = pegadas; círculos
verdes = registros em armadilha fotográfica
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Entrevistas
Em conversa informal com um veterinário que atua no Programa de Resgate
de Fauna da UHE Mauá, foi obtida a informação de que no intervalo entre a primeira
e segunda campanha de campo, um indivíduo jovem de lobo foi atropelado na
Estrada Mauá e veio a óbito.
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Informações obtidas na quarta campanha por meio de entrevistas indicam
que durante o ano de 2013, pelo menos quatro indivíduos de lobo guará morreram
atropelados da área de influência do empreendimento.
Triagem de fezes e dieta
As amostras fecais coletadas estão sendo triadas e os itens separados
em grandes grupos (p.ex. mamíferos, aves e répteis); está sendo feita a busca por
pelos do „autor da amostra‟ para posterior identificação. Embora não tenha sido feita
a análise microscópica dos pelos do predador, alguns pelos encontrados possuem
características macroscópicas que possibilitam a identificação do lobo-guará como
autor da amostra. Dados oriundos da triagem incicam que o item mais
frequentemente consumido é a Hovenia dulcis (uva-do-japão), espécie de planta
exótica, o segundo item mais consumido foi mamíferos. Para outras informações ver
Tabela 12.
Tabela 12 - Informações de dieta de lobo-guará do Programa Distribuição e Biologia de Loboguará da UHE Mauá. PO = Porcentagem de ocorrência (dada pela divisão da frequência total de
um determinado item, pela somatória das frequências de todos os itens – Maehr & Brandy
1986).
Informações gerais
Número de amostras triadas

23

Número de amostras de autoria confirmada
Item alimentar

18
PO

Mamífero

32,7%

Ave

7,3%

Réptil

3,6%

Invertebrado

3,6%

Hovenia dulcis (uva-do-Japão)

34,6%

Syagrus romanzoffiana (jerivá)

14,6%

Semente não identificada

3,6%
TOTAL

100%

Fonte: Sociedade da Água (2013)
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PROGRAMA – Distribuição e Biologia de Mazama spp.
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5

DISTRIBUIÇÃO E BIOLOGIA DE MAZAMA SPP.

5.1

Introdução
Os representantes do gênero Mazama possuem menor porte em relação

aos demais cervídeos brasileiros; apresentam a porção anterior do corpo
ligeiramente mais baixa que a posterior, e nos machos, chifres pequenos e não
ramificados estão presentes (Emmons 1997, Oliveira & Duarte 2012). São animais
de hábitos florestais, ruminantes, que se alimentam principalmente de material
vegetal; são predominantemente noturnos e solitários (Emmons 1997).
São cinco as espécies de Mazama no Brasil: M. americana, M. bororo, M.
nemorivaga, M. gouazoubira e M. nana (Paglia et al. 2012). Margarido et al. (2005)
relatam para a região da Fazenda Monte Alegre, Telêmaco Borba, a presença dos
veados catingueiro (M. gouazoubira) e cambuta (M. nana). O primeiro foi descrito
como “facilmente registrado” na área estando entre os mamíferos mais atropelados
nas estradas que cortam a fazenda. Já o veado cambuta foi considerado raro pelos
autores; esta espécie consta como vulnerável no Livro Vermelho da Fauna
Ameaçada do Estado do Paraná (Mikich & Bérnils 2002).
O veado catingueiro pesa cerca de 18 kg, com altura média de 50 cm na
cernelha. Sua coloração varia do cinza escura ao marrom avermelhado, com a parte
inferior da cauda e a parte interna das orelhas na cor branca. A maioria dos
indivíduos possui uma pinta branca acima dos olhos, característica da espécie
(Duarte & Reis 2012). Mazama gouazoubira parece preferir áreas de densa
vegetação nos estratos inferiores, como: capoeiras, bordas de mata e florestas em
regeneração inicial (Vogliotti 2003). A espécie possui flexibilidade ecológica para
viver em áreas antropizadas e mesmo áreas agrícolas, como canaviais e plantios
comerciais (Duarte & Reis 2012).
O veado cambuta, também conhecido como veado-mão-curta (Mazama
nana), possui cerca de 15 kg e 45 cm de altura. A coloração é predominantemente
avermelhada, com pelos brancos na região da cauda, e patas anteriores nitidamente
menores que as posteriores (Emmons 1997, Duarte e Reis 2012). A espécie foi
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considerada por Duarte & Reis (2012) como o cervídeo brasileiro mais desconhecido
cientificamente, inclusive no que diz respeito aos aspectos básicos de sua biologia.
Este Programa tem como objetivo avaliar a ocorrência e a distribuição de
espécies do gênero Mazama na área de influência da UHE Mauá, bem como obter
informações sobre diferentes aspectos da biologia dos táxons. Suas metas e ações
são direcionadas a constituir uma base de dados que permita fazer inferências sobre
os principais impactos antrópicos sobre as espécies, inclusive o potencial dos
impactos causados pelo empreendimento, fornecendo assim subsídios para um
plano de conservação dos cervídeos.
5.2

Métodos

5.2.1

Levantamento de informações de base acerca das espécies de
Mazama esperadas e observadas para as áreas de influência do
empreendimento
Será revisada de forma contínua a literatura em diferentes bases de

dados, incluindo os documentos (relatórios de avaliação de impacto ambiental,
planos de manejo, livros, entre outros) gerados para os municípios de Figueira,
Tibagi, Curiúva, Telêmaco Borba, Ortigueira, Imbaú e, particularmente, para a
Fazenda Monte Alegre e as Terras Indígenas de Mococa e Queimadas. Serão
também acessadas as informações levantadas pelo Programa de Resgate de Fauna
da UHE Mauá (Cooperativa Interdisciplinar de Serviços Técnicos – Intercoop) e
Monitoramento de Fauna na Região do Empreendimento UHE Mauá (Hori
Consultoria Ambiental).
5.2.2

Avaliação

da

riqueza,

abundância,

habitats

preferenciais

e

distribuição das espécies na paisagem
A abordagem proposta envolve o emprego de uma coletânea de métodos,
a saber:
Busca de evidências diretas e indiretas: nas oito campanhas de cinco dias
serão percorridas as maiores extensões possíveis de trilhas, estradas e outros
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ambientes favoráveis para o registro dos veados do gênero Mazama, tentando
contemplar de maneira similar os diversos ambientes locais. O deslocamento será
realizado a pé e/ou com auxílio de um veículo, principalmente no período diurno,
mas também durante a noite, num esforço mínimo de 40 horas por campanha. Nesta
atividade, todos os registros (diretos e indiretos) serão georreferenciados com o
auxílio de um GPS; também serão anotadas informações do habitat e, sempre que
possível estes serão fotografados (para compor o banco de imagens).
Armadilhas fotográficas (camera traps): em cada campanha serão
instaladas 16 estações amostrais (quatro na margem esquerda do rio Tibagi e doze
na margem direita), cada uma composta por dois equipamentos, um em frente ao
outro, de forma que se obtenha duas fotos em um mesmo momento (uma de cada
lado do animal), aumentando as chances de individualização de espécimes (Tomas
& Miranda 2003). As armadilhas fotográficas serão instaladas no primeiro dia de
cada campanha e retiradas no último, totalizando assim, aproximadamente, 1.540
horas de exposição. Devido ao pequeno número de registros nas três primeiras
campanhas, optou-se por utilizar atrativos (canela, sardinha, banana e ovo), que
embora não específicos para veados, podem potencializar a eficiência do método.
Equipamentos que apresentarem defeitos serão retirados, e áreas que oferecerem
segurança poderão ter sua amostragem estendida pelo tempo que durar a bateria e
houver espaço no cartão de memória.
Entrevistas: de maneira complementar, entrevistas serão realizadas com
moradores e trabalhadores locais. Estas ocorrerão durante todo o monitoramento; os
entrevistados serão escolhidos com base nos seguintes critérios (cf. Rocha-Mendes
et al. 2005): 1) proximidade de suas moradias com a área de estudo; 2) período de
residência no município, favorecendo os moradores mais antigos; e 3) ocupação
profissional, trabalhadores que atuem próximo às áreas de mata. As entrevistas
serão conduzidas por meio de uma conversa informal, acompanhada do
preenchimento de um questionário básico e da apresentação de imagens dos
veados potencialmente ocorrentes na região.
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5.2.3

Investigação de aspectos biológicos e comportamentais das
espécies de Mazama, como hábito social, horário de atividade e
evidências reprodutivas
Tais informações serão obtidas por meio dos métodos apresentados

acima, principalmente pelas armadilhas fotográficas. Com base nos registros
fotográficos, visualizações e entrevistas, serão levantadas informações sobre hábito
social, horário de atividade e possíveis evidências reprodutivas, como por exemplo,
meses de ocorrência de casais e filhotes.
5.2.4

Elaboração de banco de imagens das espécies registradas e seus
habitats
Durante a realização das atividades de campo, sempre que possível o

registro dos veados (diretos e indiretos) será fotografado, bem como o habitat onde
se encontra para compor o banco de imagem das espécies.
5.2.5

Esforço amostral
Os dias 6, 7, 8, 19, 20, 23 e 24 de março de 2013 foram destinados para

o reconhecimento da área de estudo (com um esforço amostral de cerca de 48
horas); no entanto, registros ocasionais do gênero Mazama foram registrados.
Detalhes sobre período e esforço amostral de aplicação de métodos específicos e
estão apresentados na Tabela 13. A localização e coordenadas geográficas das
estações de armadilhas fotográficas estão apresentadas na Tabela 14 e na Figura
22.
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Tabela 13 - Detalhamento do esforço amostral empregado no Programa Distribuição e Biologia
de Mazama spp. Da UHE Mauá.
Atividade

Busca ativa

Armadilhas fotográficas

Período amostral

Esforço em
horas

Período amostral

Esforço em horas

Campanha 1

09 a 13/03/2013

40

19 a 24/03/2013

1.536

Campanha 2

03 a 07/06/2013

60

03 a 07/06/2013

1.536

Campanha 3

29/07 a 02/08/2013

60

29/07 a 02/08/2013

1.536

Campanha 4

11 a 15/11/2013

60

11 a 15/11/2013

1.536

TOTAL

160

6.144

Fonte: Sociedade da Água (2013)
Tabela 14 - Coordenadas (UTM 22J; Datum SAD69) das estações de armadilhas fotográficas
utilizadas no Programa Distribuição e Biologia de Mazama spp. Da UHE Mauá.
Campanha

Estação

Margem do rio Tibagi

Coordenadas

1e2

GM1

Esquerda

22J

515331

7333343

1e2

GM2

Esquerda

22J

513912

7332842

1e2

GM3

Esquerda

22J

517025

7333642

1e2

GM4

Esquerda

22J

517565

7333470

1e2

GM5

Direita

22J

535269

7324523

1e2

GM6

Direita

22J

539366

7321791

1e2

GM7

Direita

22J

539369

7324959

1e2

GM8

Direita

22J

544170

7322998

1e2

GM9

Direita

22J

534602

7327648

1e2

GM10

Direita

22J

539847

7326603

1e2

GM11

Direita

22J

533273

7332393

1e2

GM12

Direita

22J

533204

7332691

1e2

GM13

Direita

22J

533579

7332861

1e2

GM14

Direita

22J

533310

7337150

1e2

GM15

Direita

22J

529732

7339456

1e2

GM16

Direita

22J

531763

7340449

3

CTA1

Direita

22J

530619

7339371

3e4

CTA2

Direita

22J

533316

7337233

3e4

CTB1

Esquerda

22J

517521

7333427

3e4

CTB2

Esquerda

22J

516981

7333599

3e4

CTC1

Direita

22J

533301

7332370

3e4

CTC2

Direita

22J

533284

7332372
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Campanha

Estação

Margem do rio Tibagi

Coordenadas

3e4

CTD1

Direita

22J

535435

7328081

3e4

CTD2

Direita

22J

539843

7326604

3e4

CTGM 01

Direita

22J

539372

7324966

3e4

CTGM 02

Direita

22J

538326

7330308

3

CTGM 03

Direita

22J

536280

7334090

3

CTGM 04

Direita

22J

535906

7335772

3

CTGM 05

Direita

22J

537593

7336900

3

CTGM 06

Direita

22J

533824

7320915

3e4

CTGM 07

Esquerda

22J

515887

7333330

3e4

CTGM 08

Esquerda

22J

513868

7332799

4

CTA1

Direita

22J

530617

7339368

4

CTGM 03

Direita

22J

533696

7335948

4

CTGM 04

Direita

22J

535546

7333506

4

CTGM 05

Direita

22J

537573

7333877

4

CTGM 06

Direita

22J

538577

7330645

Fonte: Sociedade da Água (2013)

a
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b

c

Figura 22 – Localização das estações de amostragem com armadilhas fotográficas utilizadas
nas campanhas do Programa Distribuição e Biologia de Mazama spp. Da UHE Mauá. Figura a =
primeira e segunda campanha, b = terceira campanha, c = quarta campanha.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

5.3

Resultados
Foram obtidos 40 registros da ocorrência do gênero Mazama durante as

quatro primeiras campanhas, sendo 47,5% rastros, 42,5% visualizações e 10% dos
registros por meio de armadilhas fotográficas (Tabela 15 e Figura 23).
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Tabela 15 - Registro de veados no gênero Mazama até a quarta campanha do Programa
Distribuição e Biologia de Mazama spp. da UHE Mauá
Nº total
registros

Nº de pegadas

Nº de visualizações

Nº de registros por
armadilha
fotográfica

20

-

16

4

Mazama nana

-

-

-

-

Mazama americana

1

-

1

-

Não identificado

19

19

-

-

40

19

17

4

Espécie
Mazama gouazoubira

TOTAL
Fonte: Sociedade da Água (2013)

O registro direto do veado catingueiro (Mazama gouazoubira) ocorreu em
20 ocasiões, tanto no período diurno quanto noturno (Figura 23), mas
principalmente durante o dia – período de maior emprego de esforço em campo pela
equipe do monitoramento. Todos os animais observados estavam sozinhos.
Dezesseis deles foram classificados como adultos e quatro como jovem/subadulto.
Um indivíduo fotografado no dia 11/03/2013 e outro registrado 14/11/2013 possuiam
chifres polidos, indicando que os animais encontravam-se em período de atividade
reprodutiva (s. Stallings 1986, Thomas 1975) (Figura 24).
Número de indivíduos de Mazama gouazoubira
observados por faixa de horário
2

1

24 h

23 h

22 h

21 h

20 h

19 h

18 h

17 h

16 h

15 h

14 h

13 h

12 h

11 h

10 h

9h

8h

7h

6h

5h

4h

3h

2h

1h

0

Figura 23 – Distribuição das observações diretas de Mazama gouazoubira em faixas de horário
com base nos registros obtidos até a quarta campanha do Programa Distribuição e Biologia de
Mazama spp. da UHE Mauá
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Mazama gouazoubira (veado catingueiro)
visualizado – MAMA 05

Mazama gouazoubira (veado catingueiro),
armadilha fotográfica margem esquerda do rio
Tibagi - MAMA 06

Mazama gouazoubira (veado-catingueiro),
armadilha fotográfica margem direita do rio Tibagi –
MAMA 07

Mazama gouazoubira (veado-catingueiro),
armadilha fotográfica margem direita do rio Tibagi
– MAMA 40

Mazama gouazoubira (veado-catingueiro),
visualizado na estrada Mauá – MAMA 15

Pegada de veado do gênero Mazama – MAMA 08

Figura 24 – Imagens das evidências de ocorrência do gênero Mazama na área de influência da
UHE Mauá – até a quarta campanha do Programa Distribuição e Biologia de Mazama spp. da
UHE Mauá
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Numa avaliação preliminar, a distribuição das evidências (diretas e indiretas)
de ocorrência de Mazama spp. na área de influência da UHE Mauá não apresenta
padrão específico de utilização da paisagem (Figura 25). Cabe ressaltar que
características distintas da região, bem como da malha viária existentes em cada
uma das margens do rio Tibagi, impendem que o esforço empregado na busca de
evidências seja equivalente. Assim, um maior esforço de amostragem vem sendo
empregado

na

margem

direita

(município

de

Telêmaco

Borba)

e,

consequentemente, a obtenção de um maior número de registros.

Figura 25 – Registros de Mazama spp. obtidos até a quarta campanha na área de influência da
UHE Mauá. Círculos azuis = registros visuais; círculos vermelhos = pegadas; círculos verdes =
registros em armadilha fotográfica.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Até o momento, não foi realizado nenhum registro direto de Mazama nana,
reforçando a ideia de que a espécie tenha baixa densidade local. No entanto, a sua
presença é confirmada para a área, visto que os exemplares que se encontram no
plantel do Parque Ecológico da Klabin são oriundos da região (Figura 26).
Na quarta campanha foi realizado o registro visual de um indivíduo de
Mazama americana, espécie até então não confirmada para a região.
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Figura 26 – Indivíduo de Mazama nana cativo no Parque Ecológico da Klabin.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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PROGRAMA – Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais
do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá
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6

MONITORAMENTO DE FAUNA NAS ÁREAS DE REALOCAÇÃO DE
ANIMAIS DO PROGRAMA DE RESGATE DE FAUNA DA UHE MAUÁ

6.1

Considerações iniciais e métodos gerais
Para o desenvolvimento deste Programa foram consideradas quatro

unidades amostrais representando os quatro setores de soltura utilizados no
Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá (Anexo III). Em cada uma das
unidades amostrais foi implantado o método compartilhado (armadilhas de uso
comum) e o conjunto de métodos específicos para coleta de dados referente aos
quatro grupos de vertebrados terrestres, sendo eles: Anfibiofauna, Reptiliofauna,
Avifauna e Mastofauna. As quatro unidades amostrais estão situadas na área de
influência do empreendimento UHE Mauá, sendo que três delas (UA, UC e UD)
estão localizadas à margem direita do rio Tibagi no município de Telêmaco Borba e
uma (UB) está localizada à margem esquerda do rio Tibagi no município de
Ortigueira.
No dia 26 de fevereiro e de 6 a 9 de março de 2013, foram realizadas
vistorias em carro, seguidas por eventuais paradas para reconhecimento de cada
setor de soltura. Assim, foram selecionadas áreas amostrais para instalação de
armadilhas de uso comum, sempre buscando ambientes representativos da
paisagem regional, relacionados à qualidade da cobertura vegetacional, questões de
acesso e segurança do equipamento e pessoal.
Armadilhas de uso comum: anfíbios, répteis e mamíferos
Armadilhas-de-queda (pitfall): dentro de cada unidade foram selecionados
três sítios amostrais para instalação dessas armadilhas, distanciados entre si em,
pelo menos, 200 metros para evitar qualquer pseudo-replicação (Figura 27). Cada
sítio recebeu uma armadilha-de-queda, composta por quatro baldes de 60 litros
distantes um do outro por 10 metros e conectados por uma lona (drift fence) de um
metro de altura, estendida perpendicularmente ao solo de forma a induzir a captura
dos indivíduos. Considerando o fato de que armadilhas-de-queda acarretam altos
níveis de mortalidade em alguns grupos de vertebrados terrestres (Karraker 2001),
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com mortes geralmente associadas a baixas temperaturas e chuvas intensas, foram
construídos e dispostos abrigos artificiais (confeccionados com isopor) em cada um
dos baldes.
A localização e coordenadas geográficas das linhas de pitfall são
apresentadas na Tabela 16.

Figura 27 – Localização dos sítios amostrais selecionados para instalação de armadilhas-dequeda (pitfall), a representar os setores de soltura utilizados no Programa de Resgate de
Fauna da UHE Mauá (UA, UB, UC e UD).
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Tabela 16 - Coordenadas (UTM 22J; Datum: SAD69) do início e final das linhas de pitfall
instaladas nas unidades amostrais UA, UB, UC e UD durante a primeira campanha de campo
do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de
Resgate de Fauna da UHE Mauá.
Unidade

UA

UB

UC

UD

Sítio

Início

Fim

1

533971 7334556

533997 7334583

2

533220 7337120

533186 7337138

3

529699 7339407

529733 7339436

1

516990 7333600

517019 7333570

2

517141 7333500

517161 7333477

3

517399 7333533

517434 7333541

1

535981 7329805

536006 7329781

2

533570 7332804

533540 7332773

3

533147 7332498

533168 7332466

1

539943 7326603

539908 7326711

2

534916 7327812

534898 7327777

3

534613 7327662

534656 7327659

Fonte: Sociedade da Água (2013)

Na sequência apresenta-se o método de amostragem específico por
grupo de vertebrado terrestre estudado, assim como os resultados da primeira
campanha de campo.
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Anexo III - Quatro Setores de Soltura Utilizados no Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá

Fonte: Sociedade da Água (2013)
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6.2

Subprograma de Monitoramento da Anfibiofauna

6.2.1

Introdução
Atualmente o Brasil detém a maior diversidade de anuros, com 913

espécies descritas (Segalla et al. 2012), representando aproximadamente 15% das
espécies do mundo (Frost, 2012). Certamente esta diversidade ainda é
subestimada, visto que o número de publicações com descrições de espécies tem
aumentado consideravelmente (e.g. Weber et al. 2011; Clemente-Carvalho et al.
2012; Nunes et al. 2012; Silva & Ouvernay, 2012; Teixeira Jr. et al. 2012).
Além disso, nos últimos anos houve uma melhora significativa sobre o
conhecimento detalhado de taxocenoses de anfíbios anuros e suas relações
intrínsecas com o meio biótico e abiótico (Silva et al. 2006; Wells, 2007). Para o
estado do Paraná, estudos com a anurofauna concentram-se na região sudeste e
litorânea (Conte & Machado, 2005; Conte & Rossa-Feres, 2006; Armstrong & Conte,
2010), entre outros estudos que foram conduzidos na região de Londrina (Bernarde
et al. 1997; Bernarde & Anjos, 1999; Machado et al. 1999) e na bacia do rio Tibagi
(Machado & Bernarde, 2003).
Tendo em vista o declínio que tem sido registrado para populações de
anfíbios (Eterovick et al. 2005; Blaustein & Bancroft, 2007), assim como suas
peculiaridades fisiológicas e comportamentais em relação ao meio (Duellman &
Trueb, 1986), esse grupo é reconhecido como bioindicador de qualidade ambiental
(Beiswenger, 1998; Weygoldt, 1989; Vitt et al. 1990; Blaustein & Wake, 1995), e a
presença de algumas espécies e/ou, podem servir como objeto de estudo para a
elaboração de planos de manejo e monitoramento de ecossistemas terrestres e
aquáticos (e.g. Beiswenger, 1988). Neste sentido, tanto a realização de inventários
quanto estudos sobre abundância e distribuição de espécies são importantes para
fornecer o conhecimento básico para pesquisas na área de ecologia, sistemática,
biogeografia e biologia da conservação (Heyer et al. 1994; Silvano & Segalla, 2005;
Afonso & Eterovick, 2007).
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Esse subprograma tem como objetivo investigar a dinâmica de anfíbios
anuros nas áreas de realocação de animais resgatados pelo Programa de Resgate
de Fauna da UHE Mauá.
6.2.2

Material e Métodos

6.2.2.1

Unidades amostrais
Para a realização deste subprograma foram consideradas quatro

unidades amostrais representando os quatro setores de soltura utilizados no
Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá. As quatro unidades amostrais estão
situadas na área de influência do empreendimento UHE Mauá, sendo que três delas
(A, C e D) estão localizadas à margem direita do rio Tibagi no município de
Telêmaco Borba e uma (B) está localizada à margem esquerda do rio Tibagi no
município de Ortigueira.
6.2.2.2

Métodos
Em estudos que envolvem inventário e monitoramento de espécies de

anfíbios anuros, diversas informações ecológicas tais como hábitos, habitats,
padrões de abundância, de riqueza e zoogeografia dos animais podem ser usados
como ferramentas-chave na avaliação do “status” de conservação das áreas
estudadas bem como na elaboração de plano de estratégias de conservação da
biodiversidade.
Segundo Heyer et al. (1994), são descritos dez métodos de amostragem
de comunidades de anuros para trabalhos de inventário e monitoramento. São eles:
Inventário completo das espécies; levantamento por encontros visuais; amostragens
por quadrantes; amostragem em manchas; armadilhas de queda (pitfalls), com ou
sem barreira; levantamento em sítios reprodutivos; amostragem em transecções;
cercas envolvendo sítios de reprodução; transecção de busca visual e aural e
amostragem quali-quantitativa das larvas.
Em análise dos sete primeiros métodos, acima citados, em áreas de
restinga no sudeste do Brasil, Boquimpani-Freitas et al. (2002) encontraram que os
métodos “transecção em sítios de reprodução” e “inventário completo de espécies”
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foram mais eficientes, sendo responsáveis pelos mais altos valores de riqueza e de
abundância. A Armadilha de interceptação e queda tem sido usada em estudos de
comunidades de anfíbios e considerada eficiente em diversas regiões do país
(Cechin & Martins, 2000). Em estudos realizados em diferentes regiões do estado do
Paraná, este método tem-se mostrado eficiente para o registro qualitativo de
espécies comuns e incomuns (e.g. raras) e para a quantificação das espécies mais
comuns, porém em sua grande maioria as espécies capturadas são terrícolas. As
comunidades conhecidas para o sul e sudeste do Brasil mostram uma alta
representatividade

de

espécies

da

família

Hylidae,

cujos

representantes

normalmente são arborícolas atingindo o solo com frequência baixa ou nunca atingilo. Estes animais podem geralmente escapar com facilidade das armadilhas de
interceptação e queda, escalando as paredes dos baldes.
Para a execução do Subprograma, seguindo o aprovado no Plano de
Trabalho, os seguintes métodos são utilizados: 1) armadilhas de interceptação de
queda (adaptado de Corn, 1994) e 2) amostragem em sítio de reprodução (sensu
Scott Jr. & Woodward, 1994). Além destes, seguindo os dados obtidos em literatura
sobre os métodos de amostragem de anfíbios e, associado à experiência do
pesquisador responsável também será utilizado o método 3) Transecção por busca
visual e auditiva (sensu Zimmerman, 1994):
1) Armadilhas de interceptação e queda (pitfalls): detalhes sobre este
método (comum à fauna de vertebrados terrestres) são apresentados no item 6.1 Considerações iniciais e métodos gerais, deste Relatório.
Com estas armadilhas objetiva-se obter dados sobre a dinâmica das
populações de anfíbios autóctones e/ou alóctones, provenientes do Programa de
Resgate e Realocação da Fauna da UHE Mauá. Além disso, este tipo de armadilha
auxilia no levantamento de espécies, uma vez que este método permite a captura de
animais que raramente são amostrados através dos métodos tradicionais que
envolvem a procura visual (Campbell & Chistman, 1982; Dixo, 2004; Zaher et al.
2005), Cada indivíduo capturado é inspecionado para verificação se o mesmo é um
animal realocado. Na inspeção busca-se marcação que foi feita com elastômero que
é facilmente visualizada com uma lanterna de luz ultravioleta (Figura 28). Caso
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contrário, o animal é marcado na tentativa de reconhecê-lo quando recapturado e
obter informações adicionais das populações. Estes resultados deverão ser
somados aos resultados finais, refinando assim a análise da dinâmica de
populações. Os indivíduos são marcados individualmente (Donnelly et al. 1994). A
marcação consiste em cortar os artelhos dos pés representando as unidades (1 ao
9) e dos artelhos da mão as dezenas (10 ao 80) (Figura 29). Neste sistema um
mesmo animal pode perder até dois artelhos (para marcação de no máximo 89
indivíduos).
A marcação individual tem como objetivo, avaliar a dinâmica populacional
e, através dos dados das mensurações do comprimento rostro-cloacal e peso
(Figura 30), avaliar taxa de crescimento populacional e as relações intra-específicas
aliadas a este fator, como, por exemplo, comportamento de territorialidade e
sucesso reprodutivo.

Figura 28 – Inspeção com lanterna de luz ultravioleta de um exemplar de Rhinella icterica
capturado na primeira campanha de campo na Unidade C, Sítio 3, durante o Programa
Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de
Fauna da UHE Mauá”, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 29 – Desenho representando o corte de dedos. Neste exemplo o animal seria o número
15. Método utilizado para animais autóctones das quatro unidades amostrais do Programa
Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de
Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

A

B

C

D
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E

F

Figura 30 – Método utilizado para captura e marcação das espécies de anfíbios das quatro
unidades amostrais do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de
Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira,
Paraná, onde, A = revisão das armadilhas de interceptação e queda, B = comprimento rostrocloacal, C = pesagem, D = uso tópico de Xilocaína 5%, E = marcação com amputação de
falange e F = soltura do exemplar próximo ao local de captura.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

2) Amostragem em sítio de reprodução:
A amostragem quali-quantitativa é realizada com o método amostragem
em sítio de reprodução que consiste na observação de anfíbios em atividade de
vocalização e tem por objetivo a obtenção de dados sobre riqueza, distribuição no
ambiente e padrões de atividade. Para tanto, são realizadas visitas noturnas em
diferentes locais utilizados pelos anuros como sítios de vocalização. Com auxílio de
lanternas (Figura 31), os animais são visualizados, sendo anotadas todas as
espécies encontradas em atividade de vocalização. Com o objetivo de obter
registros documentados de algumas espécies, são realizadas gravações sonoras
utilizando um microfone semi-direcional acoplado a um gravador (Figura 32). Ao
todo foram escolhidos cinco corpos d‟água: três açudes e um riacho que estão
localizados próximos a Unidade Amostral B e um brejo que está localizado próximo
a Unidade Amostral A (Tabela 17, Figura 33). As demais Unidades Amostrais não
foram contempladas por este método pela falta de corpos d‟água no interior ou no
entorno dos remanescentes florestais.
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Figura 31 – Utilização do Método
“Amostragem em sítio de reprodução”
junto ao Programa Monitoramento de
Fauna nas Áreas de Realocação de
Animais do Programa de Resgate de
Fauna da UHE Mauá.

Figura 32 – - Gravação do canto de
anúncio das espécies de anuros
registrados no Programa Monitoramento
de Fauna nas Áreas de Realocação de
Animais do Programa de Resgate de
Fauna da UHE Mauá.

Fonte: Sociedade da Água (2013)

Fonte: Sociedade da Água (2013)

Tabela 17 - Caracterização dos habitat amostrados nas Unidades A e B do Programa
Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de
Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Para as siglas dos habitat, a primeira letra indica o tipo amostrado (R= Riacho, A = Açude e B = Brejo);
a segunda indica a fisionomia onde o habitat está inserido (A = Área aberta, B = Borda florestal e I =
Interior de floresta). Tipos de vegetação: He = herbácea, Ar = arbustiva, Ab = arbórea, Aq = Aquática,
PT = pteridófita, Br = bromélias e Tb = taboal.
Unidade

Habitat

Tipo de vegetação

B

RI1

B

Cobertura de vegetação no habitat
% interna

% marginal

He,Ar,Ab,Pt,Br

-

100

AA1

He,Ar,Aq

90

100

B

AA2

He,Ar,Aq

10

100

B

AB1

He,Ar,Ab,Aq

10

100

A

BA1

He,Ar,Ab,Aq,Tb

90

100

Fonte: Sociedade da Água (2013)
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A

B

C

D

Figura 33 – Imagens dos corpos d‟água utilizados para obtenção de dados quali-quantitativos
pelo método de amostragem em sítio de reprodução para o Programa Monitoramento de Fauna
nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá,
Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná, onde: A = Riacho no interior de floresta 1, B = Açude em
área aberta 1(AA1), C = Açude em borda florestal 1 (AB1) e D = Brejo com taboal em área
aberta (BA1).
Fonte: Sociedade da Água (2013)

3) Transecção por busca visual e auditiva:
Este método envolve a observação de indivíduos ao longo de uma
transecção para obtenção de dados sobre a riqueza, número de indivíduos
visualizados ou em atividade de vocalização, distribuição das espécies no ambiente
e padrões de atividade (e.g. vocalização e forrageamento). São realizadas visitas
noturnas, percorrendo uma transecção de 600 metros em uma hora com esforço
amostral de pessoas. Ao todo são quatro transecções que estão instaladas em cada
uma das Unidades Amostrais.
O emprego dos métodos 1 e 3 também têm como objetivo, verificar quais
são as espécies autóctones de cada unidade amostral, confrontando com os dados
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de realocação, uma vez que este tipo de informação não foi levado em consideração
para a determinação do local de soltura da anurofauna resgatada durante o
enchimento do reservatório da UHE Mauá. Esta afirmação se faz porque diversas
espécies

que

foram

realocadas

como,

por

exemplo:

Rhinella

icterica,

Dendropsophus nanus, D. sanborni, Hypsiboas albopunctatus, Elachistocleis bicolor
e Leptodactylus fuscus ocorrem exclusivamente em áreas abertas (Bernarde et al.
1997, Bernarde & Anjos 1999, Machado et al. 1999, Conte & Machado 2005, Conte
& Rossa-Feres 2006, 2007).
6.2.3

Resultados

6.2.3.1

Esforço amostral
A quarta fase de campo ocorreu no período de 11 a 15 de novembro de

2013. O esforço amostral do monitoramento de anfíbios compreendeu cinco dias de
trabalho em campo totalizando, em média, cinco horas/dia de atividades de
observação das espécies, correspondentes a um esforço de 25 horas/homem. Já as
armadilhas de interceptação e queda totalizaram um esforço de 240 baldes/dia (60
baldes/dia por unidade).
6.2.3.2

Riqueza e Composição de Espécies
Na quarta campanha de monitoramento de anfibiofauna nas áreas de

realocação de animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, foram
registradas vinte espécies de anuros distribuídos em quatro famílias (Tabela 18,
Figura 34). Destas, 10 espécies tiveram seus registros pelo método de amostragem
em sítio de reprodução (Tabelas 19 e 21), nove espécies registradas método
transecção por busca aural e auditiva (Tabelas 18 e 20) e apenas seis espécies
foram registradas pelo método armadilhas de interceptação e queda (Tabelas 22 e
19, Figura 35).
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Tabela 18 - Lista das espécies de anfíbios anuros registrados nas quatro primeiras campanhas
do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de
Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná: 1) Armadilhas de
interceptação e queda, 2) Amostragem em sítio de reprodução e 3) Transecção por busca aural
e visual.

Ischnocenma henselii
Vitreorana uranoscopa
Rhinella abei
Rhinella icterica
Haddadus binotatus
Aplastodiscus albosignatus
Dendropsophus minutus
Dendropsophus microps
Dendropsophus sanborni
Hypsiboas faber
Hypsiboas prasinus
Hypsiboas sp. (gr. pulchellus)
Phyllomedusa tetraploidea
Scinax perereca
Scinax rizibilis
Sphaenorhynchus caramaschii
Crossodactylus sp.
Leptodactylus latrans
Leptodactylus notoaktites
Leptodactylus mystacinus
Leptodactylus fuscus
Physalaemus cuvieri
Physalaemus aff. gracilis
Odontophrynus americanus
Total de espécies por método
Total de espécies por fase

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

Fase 1
2
1
1
1
1
1
5
15

3
1
1
1
3

1
0

Fase 2
2
1
1
2
03

3
1
1

1
1
1

Fase 3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
11

3
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
6

Fase 4
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
09 10
20

Fonte: Sociedade da Água (2013)
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A

B

Figura 34 – Imagem das espécies de anfíbios anuros registrados durante a quarta
fase de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de
Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e
Ortigueira, Paraná, onde: A= Vitreorana uranoscopa e B= D. sanborni
Fonte: Sociedade da Água (2013)
Tabela 19 - Número de registros nos cinco corpos d‟água amostrados durante as quatro
primeiras fases de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de
Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira,
Paraná. RI1 = Riacho no interior de floresta 1, AA1 = Açude em área aberta 1, AA2 = Açude em
área aberta 2, AB1 = Açude em borda florestal 1 e BA1 = Brejo com taboal em área aberta.
Táxon
R. abei
D. microps
D. minutus
D. sanborni
H. faber
H. prasinus
S. perereca
S. rizibilis
S. caramaschii
P. tetraploidea
L. latrans
L. fuscus
L. notoaktites
P. cuvieri
L. mystacinus
Registro por corpo d‟água
Fonte: Sociedade da Água (2013)

RI1
1
1
2

AA1
2
13
11
20
23
2
2
1
1
75

AA2
27
4
16
1
48

AB1
17
3
19
39

BA1
24
43
3
1
2
7
1
30
4
115
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Tabela 20 - Número de registros nas quatro transecções no interior de floresta amostrados
durante as quatro primeiras fases de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas
de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e
Ortigueira, Paraná. TUA = Transecção na unidade A, TUB = Transecção na unidade B, TUC =
Transecção na unidade C e TUD = Transecção na unidade D.
Táxon
I. henselii
V. uranoscopa
R. abei
R. icterica
A. albosignatus
H. prasinus
H. sp. (gr. pulchellus)
S. rizibilis
P. tetraploidea
Crossodactylus sp.
L. notoaktites
Registro por transecção
Fonte: Sociedade da Água (2013)

TUA

TUB

TUC

TUD

1

2

-

1

-

3

-

-

-

1

-

-

-

3

1

-

-

-

4

1

2

-

-

2

-

-

1

-

7

-

2

-

-

1

4

10

7

8

14

18

1
-

Tabela 21 - Número de capturas pelo método armadilhas de interceptação e queda nas
Unidades e Sítios amostrais durante as quatro primeiras fases de campo do Programa
Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de
Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.

Táxon

UA
S1 S2 S3

I. henselii
R. abei
2
6
1
R. icterica
2
H. binotatus
1
Crossodactylus sp.
L. notoaktites
1
1
L. mystacinus
P. cuvieri
P. aff. gracilis
O. americanus
1
2 11 2
Captura por Sítio
15
Captura por Unidade
Fonte: Sociedade da Água (2013)

UB
S4
0

UC

UD

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6
1
1
2
10

5
1
6

1
1
1
3
19

0

1
1
2
4

1
1
2

1
3
2
1
1
8
13

0

1
1
1
1
4

1
1
2
4

1
1
1
3

1
1

12
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30
25
20
15
10
5

Crossocacylus
sp.

I. henselii

O. americanus

P. aff. gracilis

P. cuvieri

L. mystacinus

H. binotatus

L. notoaktites

R. icterica

R. abei

0

Figura 35 – Abundância de indivíduos das espécies capturadas nas armadilhas de
interceptação e queda nas quatro primeiras fases de campo do Monitoramento de Fauna nas
Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco
Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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6.3

Subprograma de Monitoramento de Reptiliofauna

6.3.1

Introdução
A fragmentação da paisagem tem sido um dos aspectos mais marcantes

da alteração ambiental causada pelo ser humano (Dean 1996) e tornou-se uma das
principais causas da extinção de espécies e consequente perda de biodiversidade
(veja Gilpin & Soulé 1986). A escassez de informações sobre a fauna de répteis
dificulta comparações entre diferentes regiões, imprescindível para uma visão
abrangente que resulte em ações mitigadoras e compensatórias. Devido à baixa
mobilidade, requerimentos fisiológicos e especificidade de habitat, os répteis podem
ser considerados modelos ideais para estudos sobre os efeitos da fragmentação,
pois permitem que suas populações sejam estruturadas em uma pequena escala do
ambiente e também possibilitam o acompanhamento de oscilações no tamanho
dessa população (número de indivíduos) ao longo do tempo (França & Araújo 2006).
Estudos pontuais, que visem conhecer a composição e distribuição da
fauna

local,

fragmentação

considerando
de

habitat

variáveis
são

ambientais

extremamente

e

efeitos

importantes.

decorrentes
Sabe-se

que

da
a

fragmentação pode, em longo prazo, provocar declínios populacionais e/ou
extinções locais. Além disso, a descaracterização do habitat abre espaço para
espécies invasoras e/ou oportunistas, que em diferentes graus podem competir com
as espécies nativas (Dixo & Verdade 2006). O grau de isolamento e o tamanho dos
fragmentos podem interferir na composição das comunidades, levando à extinção
espécies de baixas densidades e espécies do topo da cadeia trófica. Deste modo, os
estudos de viabilidade de populações e monitoramento de áreas devem ser feitos
em espécies chaves com base em estudos de autoecologia e dinâmica entre
fragmentos (Soulé 1987).
Devido ao alarmante declínio nas populações de répteis, sejam por
fatores ecológicos, como por exemplo: tamanho corporal, potencial reprodutivo, dieta
especialista, ocupação de habitat ou capacidade de ocupar habitats alterados ou
outros fatores como os históricos, este grupo tem sido reconhecido como
bioindicador da qualidade ambiental (Vitt et al. 1990), já que a presença de espécies
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estenóicas, endêmicas ou florestais, denotam grande preocupação conservacionista,
pois são fundamentais para a detecção do grau de primitividade do ambiente.
Enquanto que espécies eurióicas, sinantrópicas e oportunistas informam sobre os
níveis de alteração ambiental, servindo como indicadoras de graves distúrbios
ambientais (Moura-Leite et al. 1993). Portanto, a presença de algumas espécies
e/ou comunidades em determinadas áreas, tem sido reconhecida como fundamental
em monitoramentos e podem servir como objeto de estudo para a elaboração de
planos de manejo e conservação de ecossistemas (e.g. França & Araújo 2006).
As espécies bioindicadoras são particularmente sensíveis às alterações
de seu habitat e requerem esforços maiores para sua efetiva conservação,
especialmente em ambientes alterados pelo homem. Podem ser espécies
ameaçadas de extinção ou que, devido a suas maiores necessidades ecológicas,
podem ser consideradas “espécies guarda-chuva”. A presença ou riqueza destas
espécies num determinado local pode auxiliar na identificação de áreas
particularmente relevantes para conservação ou na escolha de estratégias mais
adequadas para a restauração da biodiversidade local e regional.
6.3.1.1

Objetivo
Esse Subprograma pretende investigar a dinâmica da fauna de répteis

nas áreas de realocação de animais resgatados pelo Programa de Resgate da
Fauna da UHE Mauá, bem como obter informações sobre diferentes aspectos da
biologia dessa comunidade. Seus objetivos serão direcionados a fim de constituir
uma base de dados que permita fazer inferências sobre as relações intra e
interespecíficas nessas áreas de realocação de fauna, identificando também quais
espécies bioindicadoras deverão ser monitoradas provenientes do Programa de
Resgate de Fauna da UHE Mauá, bem como os potenciais impactos antrópicos
sobre essas espécies.
6.3.1.2

Área de Estudo
A área de estudo situa-se na grande Região Neotropical, que é uma

extensa zona biogeográfica que se estende desde o Deserto de Sonora, no sul dos
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Estados Unidos até a Terra do Fogo, na porção meridional da América do Sul
(Müller 1973). Enquanto área definida por critérios fitofisionômicos enquadra-se no
grande domínio do bioma Mata Atlântica, que se estende desde as florestas
deciduais do nordeste brasileiro até o extremo norte do Rio Grande do Sul, com
prolongamento a oeste, principalmente em território paranaense, até o nordeste da
Argentina e leste do Paraguai inclusive extremo sul do Mato Grosso do Sul (Veloso
et al. 1991).
A região Centro Oriental do estado do Paraná, mais especificamente a
região do médio curso do rio Tibagi está inserida no Domínio Atlântico e é composta
pela Floresta Estacional Semidecidual e pela Floresta Ombrófila Mista (IBGE 2008).
Contudo, essa caracterização tem importância biogeográfica de menor escala, visto
que se baseia em paisagens originais. A região do médio Tibagi (inserida no domínio
dos Campos Gerais Paranaenses) sofreu um rápido e intenso processo de
modificação de habitats, sem a preocupação com a conservação de sua flora e
fauna. Na área em apreço, em cenário de maior escala e contemporâneo, observase que a maior parte da vegetação original foi eliminada e/ou alterada, restando
apenas poucos e pequenos fragmentos remanescentes com resquícios ou
lembranças de suas características originais (ver Ciciliato & Piroli 2012).
6.3.1.3

Considerações Biogeográficas Regionais
A Mata Atlântica é um dos grandes centros tropicais de biodiversidade do

globo, abrigando alto número de espécies endêmicas (Rodrigues 2005). Esta
diversidade está associada à grande heterogeneidade de habitats nesse bioma,
propiciando uma alta variedade de nichos (s. Kloper & MacArthur 1960; Pianka
1994), que é apontada como um dos fatores preponderantes para explicar a grande
diversidade de répteis em áreas tropicais (Vitt 1996; Bérnils 2003).
Apesar de ser considerado o bioma brasileiro com maior diversidade e
endemismos de répteis no Brasil (Rocha et al. 2004) é uma das florestas tropicais
mais ameaçadas do mundo (Mittermeier et al. 1992). Ela cobria uma área superior a
um milhão de quilômetros quadrados ao longo de quase toda a costa leste do Brasil
(SMA 1996), no entanto, após cinco séculos de colonização conta com menos de
8% ou 98.800 km² de sua cobertura original (Galindo-Leal & Câmara 2003). A
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parcela mais representativa do que restou da Mata Atlântica encontra-se nas regiões
sul e sudeste do Brasil (SMA 1996). E ainda assim, no estado do Paraná mais de
96% de seus remanescentes florestais foram exterminados nas últimas décadas
(Maack 1963, 1981; SOS Mata Atlântica 1998).
A Mata Atlântica recebe a influência de diversos biomas brasileiros e
frequentemente apresenta-se associada a vários ecossistemas, proporcionando um
mosaico de habitats e fisionomias vegetais que resultaram em sua enorme
biodiversidade. Da mesma maneira, há répteis que interagem com os biomas
vizinhos, influenciando-os e recebendo suas influências (Bérnils 2003). As
características dos diferentes ambientes influenciam em certas tendências
ecológicas observadas nas comunidades de répteis.
A Floresta com Araucária, também denominada Floresta Ombrófila Mista
(FOM), é um dos ecossistemas que compõem a Mata Atlântica (A‟b Saber 2003).
Originalmente recobria cerca de 200 mil km2 do território nacional, constituindo em
uma das principais formações vegetacionais da região Sul (Leite & Klein 1990).
Apresentava sua maior área de ocorrência no estado do Paraná, com mais de 75 mil
km2, ou cerca de 40% de suas terras (Maack 1981). Atualmente, a Floresta com
Araucária representa apenas 5,3% de sua cobertura original no Estado (Koch &
Corrêa 2002).
Ainda dentro do bioma Atlântico, há também a Floresta Estacional
Semidecidual (FES), que originalmente recobria grande parte do estado do Paraná e
estendia-se até o Paraguai e Argentina (Maack 1981). A FES do interior paranaense
é, sem dúvida, um dos ecossistemas mais ameaçados da Mata Atlântica (Ribeiro et
al. 2009), experimentou intenso processo de desmatamento e fragmentação durante
o século XX em função da expansão agrícola, e hoje em dia sofre com ações
antrópicas diversas (Maack 1981; SOS Mata Atlântica & INPE 1997). Atualmente
restam menos de 2% da área original deste ecossistema em bom estado de
conservação (Soares & Medri 2002). Embora a Floresta Estacional Semidecidual
seja de grande importância devido ao seu acelerado quadro de destruição (MMA
2002), o conhecimento sobre a sua biodiversidade ainda é precário.
A FES do estado do Paraná também foi historicamente negligenciada
quanto à criação de Unidades de Conservação, talvez por apresentar baixas taxas
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de endemismos, se comparada às Florestas ombrófilas densas (ver Prado 2000;
Penningnton et al. 2006). De acordo com CNEC (2010) as florestas da bacia do rio
Tibagi não apresentam riqueza específica excepcional, porém há elevada taxa de
substituição de espécies devido à heterogeneidade dos ambientes. O que poderia
explicar o limitado conhecimento sobre a fauna de répteis nessa fitofisionomia.
Contudo, ações de manejo nessa região tão impactada e fragmentada se tornaram
imprescindíveis (ver Kronka et al. 1993), para tanto, recentemente a FES foi
reconhecida como uma nova unidade fitogeográfica para lagartos (Werneck & Colli
2006), necessitando urgentemente de estudos e de iniciativas conservacionistas.
Segundo o estudo de avaliação e identificação de áreas e ações
prioritárias para a biodiversidade brasileira, esta floresta é considerada como “área
de provável importância biológica, mas insuficientemente conhecida” e a área de
estudo constitui área de extrema importância biológica e prioritária para conservação
(MMA 2002).
6.3.1.4

Estado do Conhecimento sobre a Reptiliofauna Local
Os estudos sobre a herpetofauna neotropical, em especial na Mata

Atlântica, revelam a existência de comunidades de répteis com elevada riqueza de
espécies e as inter-relações entre elas sugerem grande complexidade de
estruturações ecológicas (Henderson et al. 1979; Martins 1994).
O Brasil está entre os países com a maior diversidade de répteis do
planeta, com o registro de 744 espécies (Bérnils & Costa 2012) e mais de 200 para a
Mata Atlântica (Rodrigues 2005). Esse bioma apresenta alto grau de endemismo,
sendo que 110 espécies de répteis podem ser consideradas exclusivas
(Conservation International 2005). Das 154 espécies de répteis já registradas para o
estado do Paraná (Bérnils et al. 2004), 118 ocorrem no trecho designado como
Médio Tibagi e/ou na porção leste do Estado, no domínio da Floresta Ombrófila
Densa (Floresta Atlântica senso estrito). Desse total de espécies de répteis
verificadas no Estado, cerca de 80 ocorrem na ecoregião Floresta com Araucária e
aproximadamente 75 espécies apresentam potencial ocorrência na área de estudo
(Médio Tibagi).
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A fauna de répteis do estado do Paraná vem sendo sistematicamente
estudada desde 1983 (Moura-Leite 1994) e conta com diversos trabalhos sobre
descrições de novas espécies ou de novos registros e de notas sobre ampliação de
distribuição geográfica, como por exemplo: Bérnils & Moura-Leite (1990); Morato
(1991); Moura-Leite et al. (1996); Bérnils et al. (2000). Já Morato & Bérnils (1989);
Rodrigues (1990); Sazima & Haddad (1992); Morato (1995; 2005); Morato et al.
(1995); Bernarde et al. (1997; 1999, 2000); Prudente et al. (1998); Bernarde &
Machado (2002); Ribas & Monteiro-Filho (2002); Bérnils et al. (2004; 2008); Marques
et al. (2006); Thomas et al. (2006); Cielusinsky et al. (2008) e Stender-Oliveira
(2008), abordaram sobre a biologia de diversas espécies procedentes do Paraná.
Há também diversos estudos na região leste do Estado, com destaque
para Morato (2005), na região norte: Bernarde & Machado (2002); Bernarde &
Machado (2006) e na região sul do Paraná, na bacia do rio Iguaçu, como por
exemplo: Bérnils et al. (1992); Moura-Leite & Bérnils (1992); Moura-Leite (2005,
2006) e Moura-Leite et al. (2006).
Dentre os levantamentos da fauna de répteis em regiões que apresentam
fitofisionomias e aspectos corológicos semelhantes à região de estudo, destacam-se
os seguintes: para as porções baixas do rio Tibagi: Bernarde et al. (1997, 2000);
Bernarde & Anjos (1999); Bernarde & Machado (2002); STCP (2004); Bernarde &
Machado (2006) e CNEC (2010). E especificamente para o Médio Tibagi: COPEL
(1994, 1995); COPEL & Consórcio ILEE (1996); COPEL & ETS (1999); Rocha et al.
(2003) e Buss & Calleffo (2004).
6.3.2

Métodos
O contínuo monitoramento da fauna realocada de répteis da UHE Mauá

visa à elaboração de uma lista atualizada, considerando tanto a reptiliofauna original
quanto a atualmente presente, associando-se os tradicionais índices (riqueza,
diversidade, abundância, raridade) sem deixar de lado as relações funcionais, que
preconizam medir a diversidade de características funcionais na comunidade. Uma
destas medidas é dada pela "riqueza de grupos funcionais” (RGF), que nada mais é
do que o número de grupos funcionais presentes em uma comunidade ou mesmo
análises multivariadas como os "atributos funcionais da diversidade” (FAD sigla em
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inglês) ou mesmo a "medida de diversidade funcional” (FD sigla em inglês), que
consiste na soma dos comprimentos dos braços de um dendrograma. Tal estudo
pode ser dividido em duas partes distintas e complementares: a) trabalho de campo
(dados primários) e b) trabalho de laboratório (dados secundários).
Os trabalhos de campo para a caracterização da fauna realocada de
répteis contaram com o esforço amostral de dois pesquisadores. Este estudo
compreendeu cinco dias e quatro noites efetivas de trabalho em campo. Até o
momento foram realizadas quatro campanhas de campo: a primeira durante o verão
(9 a 13 de março de 2013), a segunda no outono (3 a 7 de junho de 2013), a terceira
no inverno (28 de julho a 02 de agosto de 2013) e a quarta na primavera (11 a 15 de
novembro de 2013).
O reconhecimento das áreas se deu segundo a análise de imagens de
satélite da região de estudo, a fim de reconhecer os seus limites e os potenciais
locais que pudessem abrigar a fauna em questão. As áreas sugeridas representam
habitats que, além de sofrer influência direta do empreendimento com a realocação
de animais oriundos do Programa de Resgate de Fauna, foram receptoras
potenciais de indivíduos afugentados para as margens pelo processo de enchimento
do reservatório. Nessas áreas foram definidas quatro Unidades amostrais, com seus
respectivos Sítios, de acordo com as condições mais específicas da paisagem e,
também, segundo as possibilidades de acesso. Cada Sítio selecionado foi avaliado
quanto a seu estado geral de conservação, tipologia(s) vegetacional(ais)
dominante(s) e variações em seu entorno (vide Tabela 16). Foi despendido o mesmo
tempo (esforço amostral) em cada um dos Sítios amostrados.
Portanto, para a realização deste Programa foram consideradas quatro
Unidades amostrais representando os quatro setores de soltura utilizados no
Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá (Anexo III). Em cada uma das
Unidades amostrais foi implantado o método compartilhado (armadilhas de uso
comum) e o conjunto de métodos específicos para coleta de dados referente aos
quatro grupos de vertebrados terrestres, sendo eles anfibiofauna, reptiliofauna e
mastofauna. As quatro Unidades amostrais estão situadas na área de influência do
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empreendimento UHE Mauá, sendo que três delas (A, C e D) estão localizadas à
margem direita do rio Tibagi no município de Telêmaco Borba e uma (B) está
localizada à margem esquerda do rio Tibagi no município de Ortigueira.
Durante

a

campanha,

foram

percorridas

linhas

de

amostragem

(transectos), tanto durante o dia quanto à noite, no interior e na borda de fragmentos
de vegetação, que se mostraram propícios à ocorrência de répteis. O método
empregado priorizou a localização visual dos indivíduos, como descrito por Vitt &
Vangilder (1983). A amostragem em dois períodos do dia (réplica amostral) é
fundamental para a observação de espécies com padrões de atividades distintos
(Rocha 1994).
Foram utilizados em campo sete métodos distintos para a obtenção de
informações acerca da reptiliofauna local, seis são específicos para a fauna de
répteis e um deles é compartilhado com os demais Programas (anfíbios e
mamíferos); sendo eles:
6.3.2.1

Método compartilhado: Armadilha de uso comum para anfíbios, répteis e
mamíferos
O item 6.1 deste Relatório descreve esse método compartilhado para

anfíbios, répteis e mamíferos; o qual é ilustrado na Figura 36 e na Figura 37. A
localização e coordenadas geográficas das linhas de pitfall são apresentadas na
Tabela 16.
Métodos específicos para a fauna de répteis
Procura Ativa (PA): a procura visual foi o método mais empregado. Esse
método consistiu de deslocamentos a pé realizados muito lentamente ao longo de
transecções nas Unidades amostrais, durante os períodos diurno e noturno, em
diversos microambientes visualmente acessíveis à procura de répteis em atividade
ou em abrigos (ver Martins & Oliveira, 1998). Os ambientes foram explorados
visualmente, havendo inspeção de tocas, serapilheira, lagoas, locais abrigados sob
pedras, troncos caídos (Figura 38), galhos de árvores e assim por diante, conforme
recomendado por Vanzolini et al. (1980). O esforço amostral é medido em
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horas/pesquisador de busca intencional (Martins & Oliveira 1998). Esse método tem
como objetivo ampliar o inventário das espécies, assim como obter informações
sobre riqueza, distribuição no ambiente e padrões de atividade.
Procura com Carro (PC): a procura com carro corresponde ao encontro de
répteis avistados ou atropelados em estradas da região (Franco & Salomão 2002,
Sawaya 2004).
Colaboração de Terceiros (CT): como a observação de répteis é de
caráter fortuito e demanda muito tempo em campo, necessita-se da interação dos
moradores locais e com as outras equipes na obtenção de informações sobre
possíveis exemplares. O trabalho de campo também foi efetuado através da
realização de entrevistas com as pessoas conhecedoras da região, nas quais se
evitou a indução da resposta sobre a ocorrência de espécies, buscando-se sempre
permitir que o entrevistado descrevesse o animal conforme sua própria experiência.
Somente depois de concluídos os questionamentos é que o entrevistado teve
acesso a livros e fotos que permitissem a associação de sua descrição com as
espécies que poderiam ocorrer localmente. Para tais entrevistas, buscaram-se
pessoas residentes há pelo menos cinco anos na região e com experiência de
campo. Essas entrevistas com a comunidade e com pessoas conhecedoras da
região fornecem informações valiosas sobre as áreas de maior concentração de
animais ou da existência de espécies não obtidas pelos demais métodos aqui
expostos – em especial de répteis de difícil constatação.
Evidências Indiretas (EI): são os registros indiretos ou vestígios como
mudas de pele, fragmentos ósseos, rastros, pegadas, tocas, cascas de ovos,
carcaças em decomposição, etc.
Encontros

Ocasionais

(EO):

o

método

de

encontros

ocasionais

corresponde ao encontro de répteis vivos ou mortos durante outras atividades que
não a amostragem dos demais métodos (Sawaya 2004).
Registros Visuais (RV): é o avistamento de répteis, como por exemplo:
serpentes arborícolas nas copas das árvores, lagartos atravessando estradas, etc.
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Em algumas ocasiões os registros visuais são suficientes para inventários
herpetofaunísticos, quando se abordam exemplares de grande porte, espécies em
época reprodutiva e ameaçadas de extinção. Registros feitos através de
observações são aceitos somente se tratar de espécies de caracterização e
identificação indiscutíveis.

Figura 36 – Pitfall com barreira de derivação instalado na Unidade D Sítio 1, do Programa
Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de
Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Figura 37 – Detalhe do balde de 60 litros, com abrigo de isopor na Unidade D Sítio 1, do
Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de
Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 38 – Procura Ativa (PA) no interior de troncos com auxílio de gancho herpetológico
durante as três campanhas de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de
Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e
Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Todos esses métodos têm como objetivo ampliar o inventário das
espécies, assim como obter informações sobre riqueza, distribuição das espécies
nas diferentes unidades de paisagem, padrões de atividade e outros aspectos da
ecologia da fauna de répteis da região.
A busca por répteis foi realizada nas horas mais quentes do dia e durante
o período noturno. Especial atenção foi dada às áreas de maior revestimento
florestal, que poderiam realmente fornecer informações e fortuitas observações dos
animais em questão. Áreas mais preservadas apresentam uma maior riqueza de
espécies e uma maior diversidade de microhabitats que podem ser utilizados pelos
répteis tanto para refúgio como para reprodução.
O procedimento adotado para o monitoramento foi o de “capturamarcação-recaptura”. Após serem capturados manualmente ou com o auxílio de
ganchos herpetológicos (no caso das espécies peçonhentas), os exemplares foram
acondicionados em sacos de algodão próprios para a contenção de serpentes e
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lagartos e em caixas plásticas. A seguir foram medidos, pesados, sexados e
marcados individualmente (Figura 39).
Para a marcação de serpentes utilizou-se o método proposto por Brown &
Parker (1976), que consiste em picoteamento de uma escama ventral, realizado com
tesoura cirúrgica, a partir da primeira escama ventral, logo acima da cloacal. Sendo
assim, o primeiro indivíduo tem sua primeira escama ventral picotada, o segundo
indivíduo da mesma espécie tem a segunda escama marcada e assim
sucessivamente (Figura 39).
Já os lagartos verificados até o momento não foram marcados pelo
método

de

ablação

dos

artelhos,

posto

se

tratar

de

espécie

semi-

arborícola/arborícola. Esse procedimento visa preservar essa espécie de eventuais
prejuízos ao deslocamento decorrentes desse processo de marcação. Não obstante,
todos os indivíduos foram fotografados. Esse método é menos invasivo e se mostrou
100% eficiente na identificação dos exemplares (Perera & Perez-Mellado 2004;
Figura 39).
O sexo foi determinado por apalpação da região inguinal e pelo
comprimento e largura da cauda, no caso das serpentes. Os indivíduos sem
características sexuais secundárias foram considerados juvenis.
As medidas foram tomadas com fita métrica plástica: CRC - comprimento
rostro-cloacal e CC - comprimento da cauda (Figura 39). A massa corporal foi
medida com dinamômetros de precisão (Pesola®; Figura 39) e marcados, de forma
visível, com picoteamento na escama ventral (Figura 39). Os exemplares
devidamente marcados (Figura 39) foram então soltos no mesmo dia ou no dia
seguinte, no mesmo local da captura.
Marcas naturais, a exemplo de cicatrizes, manchas, quebra na cauda e
marcações utilizadas quando da soltura proveniente do Programa de Resgate de
Fauna da UHE Mauá, também foram anotadas e fotografadas de forma a facilitar o
reconhecimento posterior dos espécimes.
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Todas as atividades foram detalhadamente documentadas com registros
fotográficos em meio digital, de modo a garantir o testemunho temporal, e da
diversidade das espécies. Essa documentação será importante nos relatórios a
serem apresentados e nas possíveis publicações com autorização prévia do
empreendedor.
A nomenclatura científica utilizada neste relatório segue aquela utilizada
pela SBH – Sociedade Brasileira de Herpetologia (Bérnils & Costa 2012).

Medida do comprimento rostro-cloacal (CRC) de Enyalius
perditus

Medida do comprimento da cauda (CC) de Enyalius perditus

Exemplar de Enyalius perditus sendo pesado

Exemplo de marcação nas escamas ventrais de serpentes
(adaptado de McDiarmid et al. 2012)
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Picoteamento da escama ventral em um indivíduo de
Bothrops jararaca

Marcação individual de um exemplar de Bothrops jararaca,
por meio de picoteamento da escama ventral

Indivíduo de Bothrops jararaca, seguramente imobilizado por
meio de um tubo plástico transparente. Note no final da seta
vermelha a cabeça do animal.

Identificação de exemplares a partir de registros fotográficos
de manchas e padrões de escamas dorsais e ventrais

Figura 39 – Dados biométricos registrados para os répteis do Programa Monitoramento de
Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá,
Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

6.3.2.2

Dados Secundários
Exame Museológico: Adicionalmente aos dados coligidos durante as

atividades de campo, a lista das espécies para a área de estudo será
complementada com a consulta eletrônica (www.splink.cria.org.br) dos livros Tombo
das seguintes instituições científicas de répteis: Coleção Herpetológica “Alphonse
Richard Hoge” do Instituto Butantan (IBSP), Coleção de Herpetofauna do Museu de
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Zoologia de Londrina UEL (MZUEL) e Coleção de Répteis do Museu de História
Natural do Capão da Imbuia, Curitiba (MHNCI). Os municípios paranaenses
envolvidos na análise serão: Telêmaco Borba, Ortigueira, Tibagi, Imbaú, Ventania,
Curiúva, Reserva, Sapopema, Mauá da Serra e Faxinal.
O exame desses acervos, somado aos dados obtidos em campo e das
informações a serem obtidas na literatura, permitirão a formação de um quadro
sobre a composição faunística dos répteis da região de estudo, condição para a
determinação das relações e do status da comunidade herpetofaunística local.
6.3.3

Análise dos dados

6.3.3.1

Curva do Coletor
As curvas de acumulação de espécies ou curvas do coletor são um

excelente procedimento para avaliar o quanto um inventário se aproxima de capturar
todas as espécies da área de estudo. A curva formada exibe o seguinte padrão: uma
curva inicial ascendente de crescimento acelerado, que prossegue cada vez mais
devagar de acordo com o aumento do esforço amostral até formar um platô ou
assíntota (Martins & Santos 1999). Quando a curva se estabiliza (ponto assintótico),
aproximadamente a riqueza total da área foi amostrada (Santos 2004).
Como a riqueza de espécies observada está diretamente relacionada ao
tamanho da amostra (Lande et al. 2000) e tende a aumentar à medida que aumenta
o tamanho da área (Ricklefs 2003, Tocher et al. 1997), a riqueza de répteis
encontrada nas áreas amostrais será objetivamente comparada com os estimadores
de riqueza (ver abaixo) utilizando-se o método de rarefação, que plota a riqueza de
espécies versus o tamanho da amostra (Lande et al. 2000). O método de rarefação
padroniza o tamanho das amostras pela construção de diversas curvas de riqueza
por adição aleatória das amostras, gerando curvas padrões para cada área. São
então comparadas as assíntotas destas curvas, com relação ao esforço amostral
necessário para a estabilização. Cada ponto amostral na curva de rarefação é o
resultado de 5.000 aleatorizações na matriz observada, apresentado juntamente
com os intervalos de confiança a 95%. Quando houver intersecção entre as curvas
das diferentes áreas estudadas ou a curva de rarefação ocorrer dentro do intervalo
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de confiança de uma curva adjacente, a riqueza das áreas pode ser considerada
como não significativamente diferente. As curvas de rarefação para as áreas serão
construídas utilizando-se o programa EstimateS (Colwell 2005), segundo o método
de rarefação por interpolação baseada na amostra (Colwell et al. 2003).
6.3.3.2

Estimativa de Riqueza
Os estimadores de riqueza, embora se baseiem no número de espécies

raras na amostra para o cálculo do número de espécies, permitem também o cálculo
de intervalos de confiança (Santos 2003, Walther & Morand 1998), fornecendo outro
parâmetro para a comparação da riqueza entre habitats. Dos estimadores
disponíveis na literatura, será utilizado o JackKnife, descrito em Krebs (1999), pela
seguinte fórmula: S = s + [(n – 1) / n]k. Onde S é a estimativa Jackknife da riqueza
das espécies; s corresponde ao número total de espécies encontradas em n dias; n,
portanto é o número de dias amostrados e k é o número total de espécies únicas
(ocorrem em somente um dia). Para a análise dos dados será utilizado o programa
EstimatesS 8.0 (Colwell 2005).
6.3.3.3

Índice de Diversidade de Shannon-Weiner
A partir dos dados quantitativos será feita uma média do número

observado nos ambientes amostrados e assim calculado o índice de diversidade
pelo método de Shannon-Wiener e de equitabilidade pela relação H/Hmax, ambos
descritos em Krebs (1999). Para estes cálculos será utilizado o programa
Biodiversity PRO, disponível pela Internet.
6.3.3.4

Análise de Similaridade
O índice de similaridade utilizado será o coeficiente binário de

similaridade de Jaccard, descrito por Magurran (1988), utilizando-se o programa
Biodiversity PRO, disponível na internet. Será calculada para a fauna de répteis a
similaridade das fitofisionomias amostradas pela composição de espécies, utilizando
a presença e a ausência de cada uma. Os índices serão agrupados (“clustering”) em
um dendrograma, pelo método de média não ponderada UPGMA (Unweighted pairgroup-method-using-arithmetic-averages; Krebs 1999).
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6.3.4

Resultados

6.3.4.1

Riqueza e Composição de Espécies
Primeira Campanha – verão
O esforço amostral despendido pela equipe de répteis durante a primeira

campanha foi de 96 horas, sendo que destas 96 horas, 46 foram despendidas na
instalação dos pitfalls. Cada Unidade foi amostrada por cinco dias e quatro noites
consecutivas, de maneira tal que cada conjunto de armadilha ficou instalado por
esse período em cada Sítio.
Os pitfalls totalizaram neste período um esforço amostral de 240
baldes/dia (60 baldes/dia por unidade) e foram responsáveis pela captura de sete
exemplares. O método procura ativa foi responsável pela captura de três
exemplares, os registros visuais acrescentaram dois indivíduos e os encontros
ocasionais, a procura com carro e a colaboração de terceiros um cada. Ao todo,
portanto, foram verificados 15 exemplares durante esta primeira fase de campo
(Tabela 22, Figura 40).

Métodos utilizados na primeira campanha

pitfall

procura ativa

registro visual

encontro ocasional

procura com carro

colaboração de terceiros

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Número de indivíduos

Figura 40 – Eficiência dos métodos amostrais utilizados durante a primeira fase de campo do
Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de
Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Durante esta campanha foram registradas quatro espécies de répteis, que
pertencem a quatro famílias: Leiosauridae, Teiidae, Viperidae e Elapidae (Tabela
22). A riqueza de espécies de répteis verificada em campo corresponde a apenas
2,6% da reptiliofauna conhecida para o estado do Paraná (c.a. 154 espécies, Bérnils
et al. 2004, 2008).
Dentre a fauna de répteis registrada, todas as espécies possuem ampla
distribuição geográfica no Brasil. A única exceção é para o camaleãozinho Enyalius
perditus, que se distribui exclusivamente na Mata Atlântica (Rodrigues et al. 2006).
A espécie mais abundante foi E. perditus (com oito exemplares
verificados, seguido por B. Jararaca com três indivíduos. A espécie Salvator
merianae somou dois exemplares, seguida por M. corallinus com apenas um.
Segunda Campanha – Outono
O esforço amostral despendido pela equipe de répteis durante a segunda
campanha foi de 50 horas. Cada Unidade foi amostrada por cinco dias e quatro
noites consecutivas, de maneira tal que cada conjunto de armadilha ficou instalado
por esse período em cada Sítio.
Os pitfalls totalizaram neste período um esforço amostral de 240
baldes/dia (60 baldes/dia por unidade), mas não verificaram exemplares. O método
procura ativa foi responsável pela verificação de um indivíduo, os demais métodos
(registros visuais, encontros ocasionais, procura com carro e colaboração de
terceiros) não somaram exemplares durante esta fase. Ao todo, portanto, verificouse apenas um exemplar durante esta fase de outono (Tabela 22).
Terceira Campanha – Inverno
O esforço amostral despendido pela equipe de répteis durante a terceira
campanha foi de 50 horas. Cada Unidade foi amostrada por cinco dias e quatro
noites consecutivas, de maneira tal que cada conjunto de armadilha ficou instalado
por esse período em cada Sítio.
Os pitfalls totalizaram neste período um esforço amostral de 240
baldes/dia (60 baldes/dia por unidade), contudo não verificaram exemplares. O
120

Contrato Copel DMC nº 4600001782
Relatório 4ª Campanha – Monitoramento de Fauna

método procura ativa foi responsável pela verificação de um indivíduo, os demais
métodos (registros visuais, encontros ocasionais, procura com carro e colaboração
de terceiros) não somaram exemplares durante esta fase. Ao todo, portanto,
verificou-se apenas um exemplar durante esta fase de inverno (Tabela 22).
Quarta Campanha – Primavera
O esforço amostral despendido pela equipe de répteis durante a quarta
campanha foi de 50 horas. Cada Unidade foi amostrada por cinco dias e quatro
noites consecutivas, de maneira tal que cada conjunto de armadilha ficou instalado
por esse período em cada Sítio.
Os pitfalls totalizaram neste período um esforço amostral de 240
baldes/dia (60 baldes/dia por unidade) e foram responsáveis pela captura de 14
exemplares. O método procura ativa foi responsável pela verificação de um
indivíduo, o método procura com carro registrou três exemplares, os registros visuais
somaram dois indivíduos e os encontros ocasionais registraram um exemplar. O
método colaboração de terceiros não somou exemplares durante esta fase. Ao todo,
portanto, verificou-se 21 exemplares durante esta fase de primavera (Tabela 22,
Figura 41). Durante esta campanha, foram verificados 14 exemplares de Enyalius
perditus, quatro de Salvator merianae, dois de Bothrops jararaca e um de Ophiodes
sp. (Figura 41).
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Figura 41 – Eficiência dos métodos amostrais utilizados durante a quarta fase de campo do
Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de
Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 42 – Riqueza e abundância verificadas durante a quarta fase de campo do Programa
Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de
Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Resultados Parciais das quatro Campanhas
Foram verificadas seis espécies de répteis, que pertencem a seis famílias:
Anguidae, Gekkonidae, Leiosauridae, Teiidae, Viperidae e Elapidae (Tabela 22). A
riqueza de espécies de répteis verificada até o presente, em campo, corresponde a
cerca de 4% da reptiliofauna conhecida para o estado do Paraná (c.a. 154 espécies,
Bérnils et al. 2004, 2008).
A Figura 42 apresenta a riqueza e a abundância das espécies verificadas
durante as quatro campanhas de campo. Durante as campanhas de outono e
inverno, apenas dois indivíduos foram observados, esse fato pode ser explicado em
virtude das condições ambientais impostas por essas estações do ano na área em
apreço.
A maioria das espécies da herpetofauna possui padrões sazonais de
ocorrência, sendo que a grande parte ocorre em maior abundância durante a
estação quente e chuvosa, havendo, portanto, uma flutuação natural em suas
populações. Esta flutuação também pode ser observada ao longo dos anos. Os
padrões de atividade dos répteis, em geral, estão intimamente associados às
condições climáticas, sendo que o ritmo de comportamento das espécies é
influenciado pela temperatura e pelo índice de precipitação pluviométrica. Já que
esses fatores abióticos delimitam os períodos sazonais, frequentemente observa-se
que as espécies exibem diferentes picos de atividade ao longo do ano.
Fatores relacionados à disponibilidade de recursos alimentares e período
reprodutivo podem ser responsáveis pela observação de diferentes padrões de
atividade sazonal entre as espécies de serpentes e lagartos. Fatores abióticos, como
umidade e temperatura, influenciam diretamente o metabolismo das serpentes e
consequentemente suas atividades (Lillywhite 1987). O padrão de atividade sazonal
verificado no presente estudo durante as duas últimas campanhas, também é
observado na maioria das comunidades de répteis em regiões neotropicais.
Monitorar as mudanças nas populações ao longo do espaço e tempo são
necessárias para o entendimento das causas dessas alterações observadas e para
melhor compreender as consequências de possíveis declínios populacionais. Muitas
populações de répteis consideradas em declínio não foram monitoradas por longos
123

Contrato Copel DMC nº 4600001782
Relatório 4ª Campanha – Monitoramento de Fauna

períodos de tempo, fazendo com que as flutuações populacionais em curto prazo
sejam difíceis de ser interpretadas a partir de uma perspectiva em longo prazo.
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Tabela 22 - Riqueza de espécies, nome comum e tipo de registro dos répteis verificados nas Unidades e Sítios amostrais do Programa de
Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira,
Paraná.
Táxon

Nome comum

UA

UB

UC

S1

S2

S3

S1

S2

S3 S1 S2

Camaleãozinho

0

4

3

2

0

1

2

Cobra-de-vidro

0

0

0

0

0

0

Lagartixa

0

0

2

0

0

Teiú

0

0

2

1

Jararaca

0

0

1

1

UD

Registros

S3

S1

S2

S3

0

3

0

0

6

PT (20); PA (2)

0

1

0

0

0

0

PT (1)

0

0

0

0

0

0

0

PA (2)

0

0

0

0

0

0

0

0

RV (2); PC (4)

1

0

0

1

0

0

0

1

PA (2); PC (2); CT (1); EO (1) CM (6)

Família Leiosauridae
Enyalius perditus (Figuras 43 e 44)
Família Anguidae
Ophiodes sp. (Figura 45)
Família Gekkonidae
Hemidactylus mabouia (Figura 46)
Família Teiidae
Salvator merianae (Figura 47 e 48)
Família Viperidae
Bothrops jararaca (Figura 49 e 50)
Família Elapidae
Micrurus corallinus (Figura 51)
Coral
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
EO (1)
Legenda: os números se referem a indivíduos registrados em campo. Tipos de Registro: (PT) pitfall: armadilha de interceptação e queda; (PA) procura ativa;
(RV) registro visual; (CM) coletado e marcado; (CT) colaboração de terceiros e (EO) encontros ocasionais.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 43 – Riqueza e abundância das espécies de répteis verificadas durante as quatro fases de
campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa
de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Figura 44 – Exemplar fêmea de Enyalius perditus verificado no pitfall, UBS1b durante a primeira
campanha de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais
do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 45 – Exemplar macho de Enyalius perditus verificado no pitfall, UBS3a durante a quarta
campanha de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais
do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Figura 46 – Exemplar adulto de Ophiodes sp. morto por um rato Thaptomys sp. que também
estava no balde do pitfall, UCS2d durante a quarta campanha de campo do Programa
Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna
da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 47 – Encontro de exemplar de Hemidactylus mabouia durante a Procura Ativa (PA) na
UAS3, durante a segunda campanha de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas
de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e
Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Figura 48 – Registro Visual (RV) de Salvator merianae termorregulando durante a primeira
campanha de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais
do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 49 – Registro de um teiú adulto Salvator merianae quase sendo atropelado enquanto
atravessava a estrada (UTM 533484/7335813) durante a Procura com carro (PC) na quarta
campanha de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais
do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Figura 50 – Encontro de exemplar de Bothrops jararaca durante a Procura Ativa (PA) na UBS2,
durante a primeira campanha de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de
Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e
Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 51 – Encontro ocasional (EO) de exemplar de Bothrops jararaca durante o fechamento da
lona na UDS3, durante a quarta campanha de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas
Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco
Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Figura 52 – Encontro ocasional (EO) de uma fêmea adulta de Micrurus corallinus na UDS1,
durante a primeira campanha de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de
Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e
Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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6.3.4.2

Distribuição das Espécies na Área de Estudo
A Unidade amostral A foi a mais abundante, registrando nove indivíduos,

seguida pela D, com oito indivíduos. As Unidades C e B verificaram sete e quatro
exemplares respectivamente (Figura 53).
Com relação aos Sítios amostrais, o D3 foi o mais abundante, com sete
indivíduos registrados. Seguido pelo Sítio A3, com cinco exemplares e o A2 com
quatro. Os demais Sítios apresentaram menores abundâncias (Figura 53).
Quanto à riqueza observada dentro de cada Unidade amostral, tem-se que a
Unidade A foi a mais diversa, com quatro espécies registradas. As Unidades B, C e D
apresentaram riqueza de três espécies cada (Figura 54).
O camaleãozinho E. perditus foi o mais abundante (n=22), tendo sido
verificado nas quatro Unidades amostrais. A jararaca B. jararaca também foi observada
nas quatro Unidades (n=6), o teiú S. merianae foi observado em duas Unidades (A e
B), num total de seis exemplares, a coral-verdadeira M. corallinus foi registrada
somente na Unidade D, a lagartixa H. mabouia somente na Unidade A e a cobra-devidro Ophiodes sp. na Unidade C (Figura 55).
Por ser a espécie mais abundante até o presente momento, a distribuição do
camaleãozinho E. perditus foi analisada ao longo das Unidades amostrais, Sítios e
baldes através do método compartilhado pitfall. Pode-se verificar que esta espécie
encontra-se distribuída por praticamente toda a área de estudo (Figuras 55 e 56).
Com relação ao uso do substrato observado em campo, nota-se a
predominância de formas terrícolas (n=15; 88%), sobre as que utilizam algum estrato
arbustivo (n=2; 12%; Figura 57).
Com relação à abundância ao longo do dia, oito indivíduos foram verificados
durante a manhã, que corresponde das 07h00 às 12h00. Seguido pelo perídodo da
tarde (12h01 às 17h00) com cinco registros. O período noturno (19h01 às 24h00s)
registrou quatro exemplares (Figura 58).
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Figura 53 – Abundância verificada dentro de cada Unidade e Sítio Amostrais durante as quatro
campanhas de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de
Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 54 – Riqueza e Abundância verificadas dentro de cada Unidade Amostral durante as quatro
campanhas de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de
Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 55 – Distribuição do camaleãozinho E. perditus, pelas Unidades e Sítios amostrais, através
do método compartilhado Pitfall durante as quatro campanhas de campo do Programa
Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna
da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná
Legenda: Letras em maiúsculo = Unidades Amostrais; Números = Sítios amostrais.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 56 – Distribuição amostral do camaleãozinho E. perditus, pelas Unidades, Sítios e baldes,
através do método compartilhado Pitfall durante as quatro campanhas de campo do Programa
Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna
da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná
Legenda: Letras em maiúsculo = Unidades Amostrais; Números = Sítios amostrais e Letras em
minúsculo = em que balde o exemplar foi encontrado (sentido início-fim).
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 57 – Uso do substrato das espécies verificadas em campo durante as quatro campanhas
de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do
Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 58 – Abundância das espécies, em relação ao período do dia em que foram capturadas ou
registradas visualmente durante as quatro campanhas de campo do Programa Monitoramento de
Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá,
Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Análise da Eficiência do Esforço Amostral

6.3.4.3

A curva de acumulação de espécies, ou do coletor, não mostra tendência à
estabilidade (Figura 59), com a continuidade do monitoramento, haverá, sem dúvida,
uma elevação na riqueza. Este fato é esperado, uma vez que trabalhos com a fauna de
répteis demandam sempre estudos em longo prazo para que se possa atingir o
conhecimento pleno sobre a riqueza de espécies de uma dada região (e.g., Martins &
Oliveira 1998; Sawaya et al. 2008). Na maioria dos monitoramentos, as curvas de
acumulação não se estabilizam (Santos 2003) e, desta forma, espécies raras tendem a
ser registradas somente com o aumento no esforço de coleta ao longo do tempo.
A estimativa de riqueza de espécies para o monitoramento da fauna de
répteis realocada durante as quatro campanhas, segundo o índice de Jack-knife 1, foi
de 7,85 espécies (Figura 59).
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Figura 59 – Número acumulativo de espécies de répteis observadas, riqueza esperada pelo
estimador de riqueza de espécies BioDiversity Pro e quantidade máxima de espécies esperadas
(7,85 espécies de répteis pelo estimador de riqueza Jack-knife 1) durante as quatro campanhas de
campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa
de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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No que tange a diversidade encontrada nas diferentes Unidades amostradas
para o monitoramento de répteis, de acordo com o índice de Shannon-Wiener, a
Unidade A apresentou a maior diversidade em relação aos demais. A Unidade com a
menor diversidade foi a C (Tabela 23 e Figura 60).
Tabela 23 - Índice de diversidade de Shannon-Wiener verificado durante as quatro campanhas de campo
do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate
de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Index

Unidade A

Unidade B

Unidade C

Unidade D

Shannon H' Log Base 10,

0,509

0,415

0,346

0,369

Shannon Hmax Log Base 10,

0,602

0,477

0,477

0,477

Shannon J'

0,845

0,87

0,725

0,773

Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 60 – Comparação da diversidade de répteis entre as quatro Unidades amostrais durante as
quatro campanhas de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de
Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná,
de acordo com o índice de diversidade de Shannon-Wiener (eixo “y”: valores do índice de
Shannon-Wiener (H‟)).
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Comparando-se as quatro Unidades amostradas no monitoramento de
répteis a partir do índice de similaridade de Jaccard, verifica-se que as Unidades UA e
UB foram as que apresentaram maior similaridade (75%). As unidades que
apresentaram menor similaridade foram UC/UA e UD/UA, ambas com 40%. (Tabela 24
e Figura 61).
Tabela 24 - Matriz de similaridade, calculada com base na riqueza de espécies de répteis durante
as quatro campanhas de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação
de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira,
Paraná.
Unidades amostrais

UA

UB

UC

UD

UA

*

75

40

40

UB

*

*

50

50

UC

*

*

*

50

UD

*

*

*

*

Fonte: Sociedade da Água(2013)

Figura 61 – Dendrograma (“cluster analysis”) utilizando-se dados quantitativos, durante as quatro
campanhas de campo do Programa Monitoramento de Fauna nas Áreas de Realocação de
Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, Telêmaco Borba e Ortigueira, Paraná.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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6.4

Subprograma de Monitoramento de Avifauna

6.4.1

Introdução
O presente estudo está sendo realizado na macrorregião denominada

“Segundo Planalto Paranaense”, mais precisamente na porção média do rio Tibagi,
centro-leste do estado do Paraná, coordenadas 24º02‟24” de latitude Sul e 50º41‟33”
de longitude Oeste, entre os municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira, próximo ao
local da UHE Mauá.
A paisagem original está inserida no grande domínio da Mata Atlântica, e a
formação florestal predominante é representada pela Floresta Ombrófila Mista (fácies
montana a alto-montana), também conhecida com Floresta com Araucária (IBGE 1992;
Veloso et al. 1991). Devido sua localização geográfica, próxima do terceiro planalto
paranaense, ocorre o contato com a formação da Floresta Estacional Semidecidual,
característica da porção norte do estado. Em função desta zona de transição
vegetacional na região, também ocorrem espécies típicas da Floresta estacional, como
a peroba (Aspidosperma polyneuron) (Roderjan et al. 2002).
A área de estudo encontra-se nos domínios da Empresa Klabin, a qual é
constituída por extensas áreas de cultivo de Pinus e Eucalyptus entremeados por
remanescentes florestais que acompanham as matas ciliares da região. Esta
conformação florestal, assim como a formação de um ecótono entre duas grandes
formações no estado, resulta em uma elevada diversidade de espécie de aves (Volpato
et al. 2009). A região vem sendo alvo de estudos ornitológicos desde a década de 1980
por diversos métodos de amostragem com diferentes objetivos, com foco no âmbito de
ecologia e conservação. Como resultado, foram constatadas 402 espécies de aves
para a região, o que representa 84% das espécies da bacia do rio Tibagi e 57% das
espécies que ocorrem no Paraná. Deste total, cerca de 14% são categorizadas com
algum nível de suscetibilidade à extinção (Volpato et al. 2009, Anjos 2002).
O objetivo deste Subprograma é investigar a dinâmica avifaunística nas
áreas de realocação de animais resgatados pelo Programa de Resgate de Fauna da
UHE Mauá.
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6.4.2

Aspectos metodológicos
O levantamento de dados foi realizado entre os dias 28 de outubro a 02 de

novembro de 2013 em quatro áreas amostrais anteriormente submetidas à soltura da
fauna resgatada pelo Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá, bem como em
outra unidade amostral denominada Controle, não submetida à soltura de animais
provenientes do resgate (Anexo III).
A metodologia para levantamento de dados in loco seguiu o procedimento de
amostragem por pontos de contagem (Blondel et al. 1970, Vielliard & Silva, 1990), com
distância limitada em 75 m de raio (Hutto et al. 1986, Wunderle 1994, Bibby et al.
2000), com adaptações do método original. O Índice de Abundância Populacional (IPA)
para cada espécie, foi obtido por meio da divisão do número total de contatos da
espécie (n) pelo número total de pontos de cada área amostrada até o momento
(IPA=n/24).
Em cada área amostral foram implantadas transecções (Anexo IV), iniciadas
em pelo menos 50 m da borda da floresta, nas quais foram distribuídos oito pontos de
amostragem, distanciados em 150 m um do outro. Em cada ponto foi utilizado um
tempo padrão de 10 minutos para registro dos contatos e 5 minutos para deslocamento
entre os pontos. Para registro das informações, foi utilizado um formulário de campo
padrão. Durante o tempo de permanência em cada ponto, foram contados todos os
indivíduos que apresentaram manifestações sonoras, assim como aqueles em que foi
permitido o contato visual. Para cada casal ou bando de aves detectados foi
considerado apenas um contato.
As amostragens foram efetuadas no período da manhã, com início em 15
minutos após a primeira manifestação sonora de uma ave, estendendo-se por um
período aproximado de duas horas.
O levantamento qualitativo ocorreu igualmente nas quatro áreas amostrais
acima mencionadas e na unidade amostral denominada Controle. O levantamento das
espécies ocorreu no período da manhã durante e logo após o levantamento
quantitativo, e no período da tarde, entre 16 e 19 horas.
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As espécies detectadas foram constatadas diretamente por meio de material
ótico (binóculos Nikon, 8x21) e foram identificadas através de suas características
morfológicas e comportamentais. A identificação a nível específico teve apoio de
consulta de manuais e guias de campo especializados (Dunning 1987, Naroski y
Yzurieta 1987, 2003, Sick 1997, De La Pena & Rumboldt 2002, Souza 2002, Sigrist
2013). Espécies de difícil visualização foram identificadas por meio de suas
manifestações sonoras, próprias de cada espécie. Foi utilizado o método de playback,
por meio de gravador (TASCAN DR-07 MKII linear PCM recorder). As manifestações
sonoras não identificadas em campo foram comparadas com arquivos (WIKI AVES,
XENO-CANTO) para sua correta identificação.
Para avaliar a suficiência amostral o índice bootstrap foi comparado com a
riqueza observada corrigida pelo método de rarefação de Mao Tau por intermédio do
software EstimateS 8.2 (Colwell, 2011). Como o estudo ainda possui poucas
amostragens foi utilizado o estimador bootstrap devido à elevada ocorrência de
espécies consideradas raras (i.e menos de 10 indivíduos).
6.4.3

Resultados
Durante os cinco dias de campo desta quarta campanha foram empregadas

38 horas de trabalho para o desenvolvimento das amostragens.
Neste período foi detectada uma riqueza específica de 159 espécies de aves
levantadas nas cinco áreas de amostragem. Algumas espécies foram registradas em
todas as áreas de amostragem e outras apenas em algumas delas: 82 espécies na
área “A”; na área “B” 81 espécies; na área “C” 101 espécies; na área “D” 92 espécies e
na área “E” 89 espécies (Anexo IV). Duas das espécies registradas, o bacurau-ocelado
(Nyctiphrynus ocellatus) e o gavião-pato (Spizaetus melanoleucus), são consideradas
„em perigo de extinção‟ segundo a Lista de Aves Ameaçadas do Estado do Paraná
(Mikich & Bérnils 2004). Um total de 34 espécies registradas são consideradas
endêmicas do bioma Atlântico, segundo Bencke et al. (2006). Duas espécies, a
choquinha-de-dorso-vermelho

(Drymophila

ochropyga)

e

o

bacurau-ocelado

(Nyctiphrynus ocellatus) não haviam sido relacionadas para a região, segundo Volpato
et al. (2009).
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Foram levantadas informações da abundância relativa de 140 espécies de
aves dentre as quais: 89 na área A controle; 92 na área B; 98 na área C; 97 na área D
e 94 espécies na área E (Anexo V).
Com base nos diagramas (Anexo VII), as cinco áreas apresentam o
intervalo de confiança da riqueza observada margeando o desvio padrão da riqueza
estimada ou esperada. Desta forma, como ambas as riqueza ainda não alcançaram a
assíntota e o intervalo de confiança da riqueza observada não engloba a riqueza
estimada, presume-se que novas espécies serão observadas nos próximos
levantamentos de dados (Anexo VI).
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Anexo IV - Localização dos Transectos na Área de Amostragem
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Anexo V - Relação das Espécies de Aves Registradas nas Cinco Áreas de
Amostragem
Ordenamento Taxonômico

Nome-comum

A

B

Crypturellus obsoletus

inhambu-guaçu

x

x

Crypturellus parvirostris

inhambu-chororó

Crypturellus tataupa

inhambu-chintã

C

D

E

status

TINAMIFORMES
TINAMIDAE
x
x
x

x

x
x

CRACIDAE
Penelope obscura

x

jacu

CATHARTIFORMES
CATHARTIDAE
Coragyps atratus

urubu-de-cabeça-preta

x

x

FALCONIFORMES
ACCIPITRIDAE
Rupornis magnirostris

gavião-carijó

Spizaetus melanoleucus

gavião-pato

Leucopternis polionotus

Gavião-pombo-grande

x

x

x

EN/PR

x

FALCONIDAE
Caracara plancus

caracará

Micrastur ruficollis

falcão-caburé

Milvago chimachima

carrapateiro

Micrastur semitorquatus

falcão-relógio

x

uru

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

ODONTOPHORIDAE
Odontophorus capueira*
COLUMBIFORMES
COLUMBIDAE
Patagioenas picazuro

pombão

x

Patagioenas plumbea

Pomba-amargosa

x

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

x

Geotrygon montana

pariri

x

x

x

x

x

Pyrrhura frontalis

periquitão-maracanã
tiriba-de-testa-vermelha

x

x

x

x

Brotogeris tirica

Periquito-rico

x

Pionopsitta pileata*

cuiú-cuiú

x

Pionus maximiliani

maitaca-verde

x

x
x

PSITTACIFORMES
PSITTACIDAE
Aratinga leucophthalma

x

x

x

x

CUCULIFORMES
CUCULIDAE
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Ordenamento Taxonômico

Nome-comum

Piaya cayana

alma-de-gato

Crotophaga ani

anu-preto

Tapera naevia
Dromococys pavoninus

saci

A

B

C

D

E

x

x

x

x

status

x
x

Peixe-frito

x

x

STRIGIFORMES
TYTONIDAE
Tyto alba

x

coruja-da-igreja

STRIGIDAE
Megascopus choliba

Strix hylophila*

Corujinha-do-mato
murucututu-de-barrigaamarela
coruja-listrada

Glaucidium brasilianum

caburé

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

Pulsatrix koeniswaldiana*

x
x

x

x

x
x

x
x

CAPRIMULGIFORMES
CAPRIMULGIDAE
Nyctiphrynus ocellatus

x

x

x

x

x

x

Lurocalis semitorquatus

bacurau-ocelado
tuju

Hydropsalis albicollis

bacurau

Hydropsalis torquata

bacurau-tesoura

x

x

x

x

x

Phaethornis eurynome

rabo-branco-acanelado

x

x

x

x

x

Florisuga fusca*

beija-flor-preto
besourinho-de-bicovermelho

x

x

x

x

surucuá-variado
surucuá-de-barrigaamarela

x

x

x

x

x

x

x

x

juruva-verde

x

x

x

x

x

x

EN/PR

x

APODIFORMES
TROCHILIDAE

Chlorostilbon lucidus

x

TROGONIFORMES
TROGONIDAE
Trogon surrucura*
Trogon rufus

x

CORACIIFORMES
MOMOTIDAE
Baryphthengus ruficapillus
ALCEDINIDAE
Ceryle torquata

martim-pescador

x

BUCCONIDAE
Malacoptila striata

barbudo- rajado

Nonnula rubecula

macuru

x
x
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Ordenamento Taxonômico

Nome-comum

A

B

C

D

E

x

x

status

PICIFORMES
RAMPHASTIDAE
Ramphastos dicolorus*

Tucano-de-bico-verde

Pteroglossus bailloni*
PICIDAE

araçari-banana

Picumnus temminckii*
Melanerpes flavifrons
Viniliornis spilogaster*
Piculus aurulentus*
Dryocopus lineatus

pica-pau-anão-decoleira
benedito-de-testaamarela
picapauzinho-verdecarijó
pica-pau-dourado
pica-pau-de-bandabranca

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PASSERIFORMES
THAMNOPHILIDAE
Dysithamnus mentalis

Thamnophilus caerulescens

choquinha-lisa
choca-de-chapéuvermelho
choca-da-mata

Batara cinerea

matracão

Mackenziaena leachii*

borralhara-assobiadora

x

x

x

Mackenziaena severa*
Pyriglena leucoptera*

borralhara

x

x

x

papa-taoca-do-sul

x

x

x

Drymphila ferruginea

trovoada
choquinha-de-dorsovermelho
choquinha-carijó

x

x

x

x

x

x

x

x

chupa-dente

x

x

x

x

Thamnophilus ruficapillus

Drymophila ochropyga*
Drymophila malura*

x
x

x
x

x
x
x
x

CONOPOPHAGIDAE
Conopophaga lineata

x

GRALLARIIDAE
Grallaria varia

tovacuçu

Hylopezus nattereri cf

pinto-do-mato

x

Eleoscytalopus indigoticus*

macuquinho

x

Psilorhamphus guttatus

tapaculo-pintado

Formicarius colma

x

x
x

x

RHINOCRYPTIDAE
x

x

x

x

x

x

galinha-do-mato

x

x

x

Chamaeza campanisona

tovaca-campainha

x

x

x

x

Chamaeza meruloides

tovaca-cantadora

x

x

x

x

FORMICARIIDAE
x

SCLERURIDAE
Sclerurus scansor

vira-folha

x

DENDROCOLAPTIDAE
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Ordenamento Taxonômico

Nome-comum

Dendrocincla turdina*

arapaçu-liso

Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

x

x

Xiphorhyncus fuscus

arapaçu-escamado
arapaçu-escamado-dosul
arapaçu-grande
arapaçu-de-gargantabranca

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Xenops rutilans

bico-virado-carijó

x

x

Lochmias nematura

x

x

x

x

Philydor lichtensteini*

joão-porca
barranqueiro-de-olhobranco
limpa-folha-ocráceo

Philydor rufum

limpa-folha-de-testa-baia

x

x

Heliobletus contaminatus*

trepadorzinho

x

x

Syndactyla rufosuperciliata

trepador-quiete

Leptasthenura setaria*

grimpeiro

Synallaxis ruficapilla*

pichororé

Synallaxis cinerascens

pi-puí

Lepidocolaptes falcinellus*
Dendrocolaptes platyrostris
Xiphocolaptes albicollis

A

B

C

x

D

E

status

x
x

x

x

x

FURNARIIDAE

Automolus leucophthalmus*

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

PIPRIDAE
Chiroxiphia caudata*

Tangará-dançarino

x

x

x

x

x

flautim
anambé-branco-derabo-preto
caneleiro

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TITYRIDAE
Schiffornis virescens*
Tityra cayana
Pachyramphus castaneus
Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus validus

caneleiro-preto
caneleiro-de-chapéupreto

x

x
x

x

x

x

x

x

patinho

x

x

x

x

x

Leptopogon amaurocephalus

cabeçudo

x

x

x

x

Corythopis delalandi
Capsiempis flaveola

estalador

x
x
x

Phylloscartes ventralis

Marianinha-amarela
bico-chato-de-orelhapreta
Borboletinha-do-mato

Poecilotriccus plumbeiceps

tororó

x

Myiornis auricularis*

miudinho

Hemitriccus diops*

olho-falso

INSERTAESEDIS
Platyrinchus mystaceus
RYNCHOCYCLIDAE

Tolmomyias sulphurescens

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
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Ordenamento Taxonômico

Nome-comum

A

B

C

Hemitriccus obsoletus*

catraca

x

x

x

Todirostrrum cinereum

Ferreirinho-relógio

D

E

x

x

status

x

TYRANNIDAE
Myiopagis caniceps
Myiopagis viridicata
Camptostoma obsoletum

guaracava-cinzenta
guaracava-de-cristaalaranjada
risadinha

x

x

x

Elaenia mesoleuca

tuque

Elaenia parvirostris

guaracava-bico-curto

x

Phyllomyias fasciatus

piolhinho

x

Legatus leucophaius

bem-te-vi-pirata

Myiarchus swainsoni

irré

x

Syristes sibilator

gritador

x

x

x

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

x

x

x

Megarynchus pitangua

neinei

x

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

x

Tyrannus melancholicus

suiriri

x

Empidonomus varius

peitica

Colonia colonus

viuvinha

Lathrotriccus euleri

enferrujado

Cnemotriccus fuscatus

guaracavuçu

Cyclarhis gujanensis

pitiguari

Hylophilus poicilotis*

verdinho-coroado

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

VIREONIDAE
x

CORVIDAE
Cyanocorax chrysops

gralha-picaça

x

x

x

x

x

x

x

x

TROGLODYTIDAE
Troglodytes musculus

corruíra

x

x

TURDIDAE
Turdus flavipes

sabiá-uma

x

Turdus subalaris

sabiá-ferreiro

x

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

Turdus leucomelas

sabiá-barranco

Turdus amaurochalinus

Sabiá-poca

x

Turdus albicollis

sabiá-coleira

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

COEREBIDAE
Coereba flaveola

cambacica

x

THRAUPIDAE
Saltator fuliginosus*
Saltator similis

pimentão
trinca-ferro-verdadeiro

x

x
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Ordenamento Taxonômico

Nome-comum

Tachyphonus coronatus*

tiê-preto

Lanio melanops

tiê-de-topete

x

x

Pyrrhocoma ruficeps

cabecinha-castanha

x

Habia rubica

tiê-do-mato-grosso

Tangara sayaca

sanhaçu-cinzento

x

x

Cissopis leverianus

tietinga

x

x

Tersina viridis

saí-andorinha

x

Dacnis cayana

saí-azul
figurinha-de-rabocastanho
saíra-de-papo-preto

Conirostrum speciosum
Hemithraupis guira

A

B

C

D

E

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

status

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

EMBERIZIDAE
Zonotrichia capensis

tico-tico

Haplospiza unicolor*

Cigarra-banbu

Sporophila caerulescens

coleirinho

x
x

x
x

CARDINALIDAE
Saltator fuliginosus*

x

x

x

x

x

x

x

x

Saltator similis

pimentão
trinca-ferro-verdadeiro

Cyanocompsa brisonii

azulão

x

Parula pitiayumi

mariquita

x

x

x

x

Basileuterus culicivorus

pula-pula

x

x

x

x

x

Basileuterus leucoblepharus*

pula-pula-assobiador

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PARULIDAE

ICTERIDAE
Cacicus chrysopterus

tecelão

Cacicus haemorrhous

guaxe

x

FRINGILLIDAE
Sporagra magellanica

pintassilgo

Euphonia chlorotica

fim-fim

Euphonia chalybea*

cais-cais

Euphonia cyanocephala

Gaturamo-rei

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Relação de espécies de aves constatadas em campo nas cinco áreas de amostragem, conforme
ordenação taxonômica proposta por CBRO 2007
Legendas: EM - espécie em perigo de extinção, segundo Mickich & Bérnils (2004). * - espécies
endêmicas, segundo Bencke et al. (2006)
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Anexo VI - Relação das Espécies de Aves Registradas nas Cinco Áreas de
Amostragem com os Respectivos Índices de Abundância Relativa Acumulado ao
longo das campanhas de campo.
LOCAL DE AMOSTRAGEM

A

B

C

D

E

ESPÉCIES

ipa

ipa

ipa

ipa

ipa

Automolus leucophthalmus
Aratinga leucophthalma
Baryphtengus ruficapillus
Basileuterus culicivorus
Basileuterus leucoblepharus
Batara cinerea
Brotogeris tirica
Cacicus haemorrhous
Cacicus chrysopterus
Camptostoma obsoletum
Caracara plancus
Ceryle torquata
Chamaeza campanissona
Chamaeza meruloides
Chiroxiphia caudata
Cissopis leverianus
Cnemotriccus fuscatus
Colonia colonus
Columbina talpacoti
Conirostrum speciosum
Conopophaga lineata
Coragyps atratus
Corythopis delalandi
Cranioleuca obsoleta
Crypturellus obsoletus
Crypturellus parvirostris
Crypturellus tataupa
Cyanocorax chrysops
Cyanoloxia brissonii
Cyclarhis gujanensis
Dacnis cayana
Dendrocolaptes platyrostris
Dendrocyncla turdina
Dromococcys pavoninus
Drymophila malura
Drymoopyla ferruginea

0
0,03125
0,03125
1,0625
1
0
0
0,0625
0,09375
0,0625
0
0
0,375
0
0,375
0,0625
0,1875
0,125
0
0,125
0,21875
0
0
0
0,15625
0
0,03125
0
0
0,59375
0
0,21875
0
0
0,28125
0

0
0,03125
0,03125
1,28125
1,375
0,03125
0,03125
0,09375
0
0
0
0
0,5
0,125
0,65625
0
0,03125
0
0
0,09375
0,25
0,0625
0
0,03125
0,1875
0
0,09375
0
0
0,59375
0
0,3125
0,03125
0,03125
0,21875
0

0
0,0625
0,0625
1,09375
1,125
0,03125
0,03125
0,125
0,1875
0,03125
0
0
0,5
0,0625
0,40625
0,0625
0,09375
0,0625
0
0,03125
0,15625
0
0
0,09375
0,0625
0
0
0,03125
0,0625
0,65625
0
0,1875
0
0,03125
0,5625
0

0,125
0
0,125
1,25
0,90625
0,0625
0
0
0,28125
0,09375
0,03125
0
0,3125
0,03125
0,46875
0
0,125
0
0,03125
0,03125
0,125
0
0
0
0,125
0
0
0
0
0,3125
0,0625
0,21875
0,03125
0
0,15625
0

0
0
0,03125
1,40625
1,5625
0,1875
0
0,0625
0,21875
0
0
0,03125
0,0625
0
0,15625
0
0,0625
0,03125
0
0,0625
0,09375
0
0,28125
0,0625
0,09375
0,03125
0,125
0,25
0
0,34375
0
0,1875
0
0
0,03125
0,03125
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LOCAL DE AMOSTRAGEM

A

B

C

D

E

ESPÉCIES

ipa

ipa

ipa

ipa

ipa

Drymophila ochropyga
Dryocopus lineatus
Dysithamnus menthalis
Elaenia parvirostris
Eleoscytalopus indigoticus*
Empidonomus vairus
Euphonia chlorotica
Euphonia cyanocephala
Euphonia chalybea
Gralaria varia
Geotrygon montana
Habia rubica
Haplospiza unicolor
Heliobletus contaminatus
Hemithraupis guira
Hyllophilus poicilotis
Hylopezus nattereri (cf)
Hypoedaleus guttatus
Hemitriccus obsoletus
Hemitriccus diops
Latrotriccus euleri
Legatus leucophaius
Lepidocolaptes falcinellus
Leptasthenura setaria
Leptopogon amaurocephalus
Leptotyla verreauxi
Lochmias nematura
Lurocalis semitorquatus
Mackenziaena leachii
Mackenziaena severa
Malacoptila striata
Megarhinchus pitangua
Melanerpes flavifrons
Micrastur ruficollis
Micrastur semitorquatus
Milvago chimachima
Myiodynastes maculatus
Myiopagis caniceps
Myionectes rufiventris

0,03125
0,0625
0,46875
0,09375
0,1875
0
0,0625
0
0
0
0,0625
0,09375
0,0625
0,125
0,21875
0
0,03125
0
0,21875
0,28125
0,0625
0
0
0
0,09375
0,03125
0,15625
0
0,09375
0,125
0
0,1875
0,1875
0
0
0,03125
0,125
0,3125
0,03125

0,09375
0,0625
0,5625
0
0,15625
0
0,0625
0,03125
0,0625
0,0625
0
0,21875
0
0,0625
0,25
0
0,0625
0,03125
0,09375
0,25
0,0625
0
0,09375
0
0,03125
0
0,09375
0,0625
0,03125
0,1875
0
0,09375
0,1875
0
0
0
0,125
0,4375
0,03125

0,125
0,03125
0,5625
0,0625
0,28125
0,21875
0,03125
0,0625
0,03125
0
0,03125
0,1875
0,03125
0,03125
0,3125
0
0,0625
0
0,21875
0,40625
0,125
0
0
0
0,03125
0
0,09375
0
0,09375
0,1875
0
0,25
0,09375
0
0
0
0,40625
0,15625
0,03125

0,0625
0,09375
0,40625
0,03125
0,3125
0,0625
0,125
0,03125
0,0625
0,0625
0
0,1875
0
0,125
0,46875
0
0
0
0,09375
0,28125
0,09375
0
0,03125
0,03125
0,09375
0,03125
0,1875
0
0,0625
0
0
0,09375
0,0625
0,03125
0
0
0,34375
0,25
0,03125

0
0,09375
0,28125
0
0,03125
0
0
0,0625
0
0,09375
0
0,09375
0,09375
0,03125
0,25
0,03125
0,03125
0
0
0
0,28125
0,03125
0
0
0,15625
0
0,09375
0
0
0,0625
0,0625
0,0625
0
0,03125
0,03125
0,0625
0,3125
0,125
0
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LOCAL DE AMOSTRAGEM

A

B

C

D

E

ESPÉCIES

ipa

ipa

ipa

ipa

ipa

Myiornis auricularis
Myiarchus swainsonii
Nonula rubecula
Odontophorus capueira
Pachyrhamphus polichopterus
Pachyrhamphus castaneus
Pachyrhamphus validus
Parula pitiaiyumi
Patagoenias picazuro
Patagioenas plumbea
Penelope obscura
Phyloscartes ventralis
Philydor lichtensteini
Philydor rufum
Piaya cayana
Piculus aurulentus
Picumnus teminkii
Pionopsitta pileata
Pionus maximiliani
Pipraidea melanonota
Pitangus sulphuratus
Platyrhynchus mystaceus
Poecilotriccus plumbeiceps

Psilorhamphus gutatus
Pyrrhura frontalis
Pyrrochoma ruficeps
Pyriglena leucoptera
Ramphastos dicolorus
Rupornis magnirostris
Saltator fuliginosus*

Saltator similis
Schiformis virescens
Sclerurus scansor
Sitassomus griseicapilus
Siristes sibilator
Sporagra magellanica

Synallaxis cinerascens
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis spixii

0,0625
0
0,03125
0
0,03125
0,0625
0,1875
0,15625
0,03125
0
0
0
0
0,09375
0,0625
0,03125
0,125
0
0
0
0,03125
0,125
0,25
0,1875
0,0625
0
0,21875
0
0
0,15625
0,03125
0,15625
0
0,3125
0,09375
0
0
0,4375
0,03125

0,0625
0,03125
0
0
0
0
0,09375
0,3125
0,1875
0,03125
0
0,03125
0
0
0,03125
0,03125
0,0625
0
0,03125
0
0,03125
0,28125
0,03125
0
0,09375
0
0,375
0,03125
0
0,03125
0,25
0,40625
0,15625
0,6875
0
0,1875
0,03125
0,1875
0

0,03125
0
0,03125
0,03125
0,03125
0
0,28125
0,5
0,15625
0
0
0
0
0,0625
0
0
0,1875
0
0,03125
0
0,09375
0,21875
0,03125
0,09375
0,125
0,03125
0,4375
0
0
0,625
0,1875
0,3125
0
0,8125
0,03125
0,1875
0,0625
0,25
0,03125

0,0625
0,09375
0,0625
0,0625
0
0,03125
0,1875
0,46875
0,09375
0
0
0
0,09375
0,125
0,03125
0,0625
0,25
0,03125
0
0
0,03125
0,21875
0
0,03125
0,09375
0,03125
0,125
0,03125
0
0,4375
0,25
0,15625
0
0,5
0,15625
0,125
0
0,0625
0

0,03125
0,15625
0,03125
0,03125
0,125
0,03125
0,34375
0,6875
0,125
0
0,0625
0,21875
0,03125
0,1875
0,03125
0,09375
0,0625
0,03125
0
0,03125
0,09375
0,15625
0
0
0
0,03125
0,03125
0
0,0625
0,21875
0,28125
0,0625
0,15625
0,3125
0,03125
0
0,40625
0,1875
0
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LOCAL DE AMOSTRAGEM

A

B

C

D

E

ESPÉCIES

ipa

ipa

ipa

ipa

ipa

Syndactila rufossuperciliata
Tachyphonus coronatus
Tapera naevia
Thamnophilus caerulescens
Thamnophilus ruficapillus
Thraupis sayaca
Tersina viridis
Tityra cayana
Tomolmyias sulphurescens
Trichothraupis melanops
Troglodytes musculus
Trogon surrucura
Trogon rufus
Turdus albicollis
Turdus leucomelas
Turdus rufiventris
Turdus amaurochalinus
Turdus subalaris
Tyrannus melancholicus
Veniliornis spilogaster
Vireo olivaceus
Xenops minutus
Xenops rutilans
Xiphocolaptes albicollis
Xiphorhyncus fuscus
Zonotrichia capensis

0
0,09375
0
0,40625
0
0,09375
0,03125
0
0,0625
0,0625
0,03125
0,28125
0,125
0,34375
0
0,28125
0,03125
0
0,03125
0,40625
0,0625
0,03125
0,0625
0,03125
0,0625
0

0,03125
0,09375
0
0,3125
0,03125
0
0,03125
0,125
0,09375
0,09375
0
0,3125
0,28125
0,375
0,0625
0,125
0
0
0
0,15625
0,03125
0
0,0625
0,03125
0,125
0

0,03125
0,0625
0
0,40625
0
0,09375
0,09375
0,09375
0,25
0,09375
0,03125
0,5
0,0625
0,21875
0
0,15625
0
0,09375
0,03125
0,28125
0,125
0
0,0625
0,03125
0,03125
0

0,1875
0,15625
0,03125
0,34375
0
0,0625
0
0,15625
0,15625
0,25
0
0,3125
0,125
0,28125
0,0625
0,125
0
0
0
0,125
0,03125
0,03125
0,03125
0,03125
0,15625

0,25
0,03125
0
0,6875
0
0,1875
0
0
0,25
0,21875
0
0,375
0,03125
0,5
0,0625
0,3125
0
0
0,03125
0,09375
0,15625
0
0,0625
0
0,03125
0,03125

Legenda: A,B,C,D,E - áreas de amostragem; ipa- índice de abundância relativa das espécies em cada
área de amostragem
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Anexo VII - Curva cumulativa para riqueza e abundância estimada para cada uma
das áreas amostrais.
120
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Riqueza

80
60
40
20
0
0

5
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15

20

25

30

35

Pontos amostrados
Riqueza ornitofaunística cumulativa (curva do coletor), elaborada a partir das ▲amostragenspor
pontos de contagem na unidade amostral A, observada e esperada pelo número cumulativo de
amostras (pontos de contagem) do programa Monitoramento de fauna/ aves – UHE Mauá.
Legenda ● Riqueza observada; --- intervalo de confiança (95%); %); ▲ Riqueza estimada; .......
Desvio padrão
120
100

Riqueza

80
60
40
20
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Pontos amostrados
Riqueza ornitofaunística cumulativa (curva do coletor), elaborada a partir das amostragens por
pontos de contagem na unidade amostral B, observada e esperada pelo número cumulativo de
amostras (pontos de contagem) do programa Monitoramento de fauna/ aves – UHE Mauá.
Legenda ● Riqueza observada; --- intervalo de confiança (95%); ▲ Riqueza estimada; ....... Desvio
padrão
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140
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Pontos de amostrados

Riqueza ornitofaunística cumulativa (curva do coletor), elaborada a partir das amostragens por
pontos de contagem na unidade amostral C, observada e esperada pelo número cumulativo de
amostras (pontos de contagem) do programa Monitoramento de fauna/ aves – UHE Mauá.
Legenda ● Riqueza observada; --- intervalo de confiança (95%); ▲ Riqueza estimada; .......
Desvio padrão
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Pontos amostrados
Riqueza ornitofaunística cumulativa (curva do coletor), elaborada a partir das amostragens por
pontos de contagem na unidade amostral D, observada e esperada pelo número cumulativo de
amostras (pontos de contagem) do programa Monitoramento de fauna/ aves – UHE Mauá.
Legenda ● Riqueza observada; --- intervalo de confiança (95%);▲ Riqueza estimada; ....... Desvio
padrão
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35

Pontos amostrados

Riqueza ornitofaunística cumulativa (curva do coletor), elaborada a partir das
amostragens por
pontos de contagem na unidade amostral E, observada e esperada pelo número cumulativo de
amostras (pontos de contagem) do programa Monitoramento de fauna / aves – UHE Mauá.
Legenda ● Riqueza observada; --- intervalo de confiança (95%); ▲ Riqueza estimada; ....... Desvio
padrão
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6.5

Subprograma de Monitoramento de Mastofauna

6.5.1

Apresentação
Este Subprograma foi proposto com o objetivo de investigar a dinâmica da

mastofauna nas áreas de realocação de animais resgatados pelo Programa de
Resgate da Fauna da UHE Mauá (PRF). As ações referentes à primeira campanha de
campo tiveram início no dia 26 de fevereiro de 2013 com o reconhecimento e vistoria
dos quatro setores utilizados no PRF (UA, UB, UC e UD), incluindo esforços
posteriores, ocorridos de 6 a 9 de março de 2013, para a seleção de sítios amostrais,
instalação de armadilhas de uso comum (piffalls), uso específico (grade de Shermans)
e transecções lineares (monitoramento acústico de morcegos). A primeira coleta de
dados ocorreu de 9 a 13 de março de 2013. Esforços relativos à segunda campanha
ocorreram no período de 3 a 7 de junho de 2013, a terceira campanha de 29 de julho a
02 de agosto, e a quarta campanha de 11 a 15 de novembro de 2013. Este relatório
apresenta detalhes sobre as técnicas e procedimentos adotados in loco e gabinete,
incluindo os resultados obtidos até o momento.
6.5.2

Métodos

6.5.2.1

Levantamento das espécies de mamíferos esperados e observados para a
região de estudo
A lista de mamíferos esperados para a macrorregião de estudo foi elaborada

com base em consulta à literatura disponível (relatórios técnicos, publicações
científicas, teses e dissertações), especialmente àquela produzida para a Fazenda
Monte Alegre (Peracchi et al. 2002, Rocha et al. 2003, Reis et al. 2005, Lima 2008,
LACTEC 2007, 2009). Considera-se aqui macrorregião o seguinte conjunto de
municípios: Figueira, Tibagi, Curiúva, Telêmaco Borba, Ortigueira e Imbaú. Algumas
espécies foram incluídas após análises corológicas que valorizam os padrões de
ocorrência observados para as fitofisionomias encontradas na área de estudo (Miretzki
2003, Cáceres & Monteiro-Filho 2006, Gardner 2007, Bonvicino et al. 2008, Rossi &
Bianconi 2010).
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Na tabela de espécies (Tabela 29), serão sempre destacados os „registros
comprovados para área de influência‟ (RCAI) do empreendimento, obtidos durante a 1ª
Fase do Monitoramento de Fauna na Região do Empreendimento UHE Mauá (dados
pessoais), acrescidos de registros feitos durante o presente estudo. A revisão e
possível atualização da lista será contínua ao longo de todo o trabalho. Para as
próximas etapas, estão previstas consultas a outras fontes de informações, incluindo as
museológicas (Museu de História Natural Capão da Imbuia - MHNCI) e os últimos
relatórios produzidos pelas empresas Cooperativa Interdisciplinar de Serviços Técnicos
– Intercoop e Hori Consultoria Ambiental, responsáveis por outros programas
faunísticos na área de influência da UHE Mauá.
6.5.2.2

Avaliação da estrutura e composição da assembleia de mamíferos in loco
A pesquisa in loco sobre a mastofauna é realizada por meio das seguintes

técnicas: (i) armadilhas-de-captura-viva e armadilhas-de-queda (pitfall) para pequenos
roedores e marsupiais; (ii) monitoramento acústico para os morcegos; (iii) busca de
evidências diretas e indiretas e armadilhas fotográficas para os demais mamíferos
(Voss & Emmons 1996, Wilson et al. 1996, Pardini et al. 2003, Estrada et al. 2004).
Seguem abaixo maiores detalhes.
Armadilhas-de-captura-viva (live traps): 160 armadilhas modelo Sherman
foram igualmente distribuídas em quatro sítios amostrais selecionados a representar as
quatro unidades de realocação de animais resgatados pelo PRF (40 armadilhas em
cada unidade). Para localização e coordenadas geográficas ver Tabela 25 e Figura 62.
Para diagnosticar possíveis alterações nas populações de marsupiais e roedores, bem
como avaliações ecológicas diversas, foi utilizado o sistema de disposição espacial das
live traps em „grades‟. Assim, no período de 6 a 9 de março de 2013, foi montada uma
grade de 60 x 45 m em cada unidade amostral, esta contendo 20 estações de coleta,
distante uma da outra por 15 metros (Figura 62). Cada estação recebeu duas
armadilhas: uma no solo e a outra amarrada em árvore ou cipó lenhoso (respeitando
um mínimo de 1 metro de altura). Como isca foi utilizado um preparado composto por
sardinha, banana, paçoca de amendoim e fubá. A amostragem por este método
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contemplou quatro noites consecutivas por campanha, ocorridas de 9 a 13 de março
(1ª), de 3 a 7 de junho de 2013 (2ª), de 29 de julho a 2 de agosto de 2013 (3ª), e de 11
a 15 de novembro de 2013 (4ª), totalizando um esforço de 640 armadilhas.noite (160
armadilhas.noite por unidade) em cada período.
Tabela 25 - Coordenadas (UTM 22J; Datum SAD69) da linha central das quatro „grades‟ de
armadilhas modelo Sherman instaladas nas unidades amostrais para o Subprograma
Monitoramento da Mastofauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de
Fauna da UHE Mauá.
Unidade amostral

Grade

Início

Fim

UA

A

529736 7339423

529796 7339408

UB

B

517346 7333460

517380 7333510

UC

C

533200 7332457

533252 7332411

UD

D

539951 7326640

539887 7326627

Fonte: Sociedade da Água (2013)

Figura 62 – Localização das grades de armadilhas tipo Sherman instaladas em quatro sítios
amostrais a representar as quatro unidades de realocação de animais resgatados pelo Programa
de Resgate de Fauna da UHE Mauá. No detalhe, croqui esquemático da grade de armadilhas.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Armadilhas-de-queda (pitfall): o detalhamento sobre este método consta no
item 6.1 do presente Relatório. Como ali destacado, considerando o fato de que
armadilhas-de-queda acarretam altos níveis de mortalidade em pequenos mamíferos
(Karraker 2001), com mortes geralmente associadas a baixas temperaturas e chuvas
intensas, foram construídos e dispostos abrigos artificiais (confeccionados com isopor)
em cada um dos baldes (Figura 63). A amostragem com pitfalls contemplou cinco dias
consecutivos por campanha de campo, ocorridas de 9 a 13 de março (1ª), de 3 a 7 de
junho (2ª), de 29 de julho a 2 de agosto de 2013 (3ª), e de 11 a 15 de novembro de
2013 (4ª), totalizando um esforço de 240 baldes.dia (60 baldes.dia por unidade) em
cada período.

Figura 63 – Abrigo artificial confeccionado com isopor e instalado em cada um dos 48 baldes das
armadilhas-de-queda (pifall) para o Subprograma Monitoramento da Mastofauna nas Áreas de
Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Identificação, preparo e destino dos exemplares capturados: todos os
animais capturados em piffalls e live traps receberam um número controle e tiveram
sua identificação, sexo, faixa etária, biometria e condição reprodutiva registrados
(Bergallo 1995; Kunz et al. 1996; Graipel et al. 2006; Sikes et al. 2011). Após serem
marcados com brincos metálicos numerados (marcação semipermanente) (National
Band and Tag Co., USA), foram imediatamente liberados no mesmo local da captura
(cf. diretrizes da American Society of Mammalogists – ASM, Sikes et al. 2011).
Indivíduos: (i) extremamente pequenos e frágeis, com orelhas reduzidas que
não comportam adequadamente os brincos metálicos (p.ex.: Monodelphis iheringi); (ii)
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debilitados pelo método de captura e/ou manuseio; e (iii) jovens com porte diminuto,
foram liberados sem marcação para evitar danos e não comprometer sua
sobrevivência. Animais encontrados mortos ou que morreram durante a manipulação
foram retidos, encaminhados para taxidermia e seguirão para a Coleção de Mamíferos
do Museu de História Natural Capão da Imbuia - MHNCI. Dada a dificuldade de
classificação de roedores baseada somente em caracteres externos, alguns espécimes
foram submetidos a protocolos citogenéticos em campo (Figura 64) e aguardam a
avaliação cromossômica.

Figura 64 – Materias (soluções, pipetas, tubos, centrífuga manual) e rotinas utilizadas em campo
para coleta, homogeneização e fixação de material de medula óssea, que será submetido à
análise citogenética para o Subprograma Monitoramento da Mastofauna nas Áreas de Realocação
de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Monitoramento acústico dos morcegos: nas incursões de reconhecimento e
vistoria das áreas de realocação (UA, UB, UC e UD), ocorridas no dia 26 de fevereiro e
de 6 a 9 de março de 2013, quatro sítios amostrais foram inicialmente selecionados
para o monitoramento acústico dos morcegos (MA, MB, MC, MD). Durante a segunda
campanha de campo (junho/2013) foi observado que um desses sítios (MA - ponto
central da transecção UTM 22J 536404 7335365) teve seu entorno alterado em
decorrência da retirada de árvores de pinus pela empresa Klabin S.A. Temendo que tal
situação comprometesse a coleta de dados, uma nova área foi selecionada para
amostragem. Para localização e coordenadas geográficas ver Tabela 26 e Figura 65.
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Em cada sítio foi instalado um transecto retilíneo contendo seis pontos
equidistantes 120 m que foi percorrido três vezes por noite, sendo os pontos de partida
aleatorizados. A quantificação da frequência de atividade dos morcegos foi realizada
com os detectores de ultrassons Echo Meter EM3 – Wildlife Acoustics, Inc. e Bat
Detector Pettersson D-100. As amplitudes de frequência dos dois aparelhos foram
rastreadas e gravadas (Sony PCM-M10) para cada um dos seis pontos do transecto,
por cerca de oito minutos, adotando como direção os quatro sentidos cardeais (norte,
sul, leste e oeste). Os detectores permaneceram sempre disposto a 1,4 m de altura e
angulado a 45º em relação ao solo. A definição dos parâmetros aqui adotados tomaram
como base os artigos de Estrada et al. (2004), Menzel et al. (2005) e Williams et al.
(2006), bem como testes preliminares que avaliaram a frequência de atividade com o
detector de ultrassons EM3 e Patterson em fragmentos de Mata Atlântica.
Amostragens piloto para ajustes e adequação deste método foram
realizadas no período de 9 a 13 de março de 2013, com dados coletados nos sítios MC
e MD num esforço total de 288 minutos (144 minutos por unidade). Na segunda,
terceira e quarta campanhas, realizadas respectivamente de 3 a 7 de junho, 29 de julho
a 2 de agosto de 2013, e 11 a 15 de novembro de 2013, todos os sítios foram
amostrados, acumulando um esforço de 576 minutos (144 min por unidade) por
campanha. Salienta-se que os dados foram sumarizados como o número de
passagens dentro de um intervalo definido de tempo, considerando apenas registros de
passagem as gravações dos detectores que apresentavam uma sequência maior ou
igual a três guinchos.
Com o objetivo de verificar a relação entre as taxas de atividade dos
morcegos e as características ambientais dos quatro sítios, aspectos físicos do
ambiente e estruturais da vegetação foram medidos para cada ponto das transecções,
conforme metodologia adaptada de Freitas, Cerqueira & Vieira (2002) e Valladares
(2003), sendo eles: (a) proporção de plântula e folhiço; (b) cobertura de dossel; (c)
obstrução horizontal a 0,5 m de altura; (d) obstrução horizontal a 1,5 m de altura; (e)
obstrução medida a 45º graus de elevação em uma altura de 1,5 m; e (f) característica
geral da vegetação do ponto. Os valores de a, b, c, d, e, f representam, em uma
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quadrícula (50 x 50 cm) com 100 células, a porcentagem preenchida pela variável em
questão. Para caracterizar e homogeneizar os dados de a e b, além das medições
obtidas nos seis pontos de amostragem dos detectores, foram adicionadas em cada
um deles quatro parcelas laterais (direção norte, sul, leste e oeste).
As medições serão efetuadas em todas as campanhas de campo, sendo os
dados futuramente submetidos a testes estatísticos, como análises de componentes
principais (PCA) para reconhecer e descartar variáveis correlacionadas, análise de
correspondência canônica para relações entre os padrões acústicos observados e as
variáveis mensuradas, entre outros que se mostrarem adequados. Para este relatório
foi elaborada uma Análise de Conglomerados, tomando as médias obtidas de cinco das
seis variáveis de microhabitat (a, b, c, d e e), visando demonstrar as similaridades e
diferenças entre todos os pontos de coleta de dados com os detectores.
Tabela 26 - Coordenadas (UTM 22J; Datum SAD69) aproximadas dos sítios amostrais
selecionados para o monitoramento acústico dos morcegos para o Subprograma Monitoramento
da Mastofauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE
Mauá.
Unidade amostral

Sítio

Ponto central da transecção

UA

MA

529988 7339479

UB

MB

517302 7333417

UC

MC

533484 7332570

UD

MD

539907 7326449

Fonte: Sociedade da Água (2013)

164

Contrato Copel DMC nº 4600001782
Relatório 4ª Campanha – Monitoramento de Fauna

Figura 65 – Localização dos sítios amostrais selecionados para o monitoramento acústico dos
morcegos a representar as quatro unidades de realocação de animais resgatados pelo Programa
de Resgate de Fauna da UHE Mauá.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Busca de evidências diretas e indiretas, incluindo armadilhas fotográficas:
registros de mamíferos nas unidades de realocação por evidências diretas
(visualizações, vocalizações, carcaças e animais atropelados) e indiretas (pegadas,
fezes, tocas, restos de forrageamento, sinais na vegetação e no solo) foram realizados
no decorrer das demais atividades (diurnas e noturnas) e no deslocamento entre áreas
e acessos às unidades amostrais no período de 6 a 13 de março de 2013 (1ª
campanha), 3 a 7 de junho de 2013 (2ª campanha), 29 de julho a 2 de agosto de 2013
(3ª campanha), e 11 a 15 de novembro de 2013 (4ª campanha). Todos os
apontamentos foram anotados com referenciamento geográfico; as anotações feitas
por técnicos de outros grupos faunísticos serão triadas e, se o caso, futuramente
consideradas. O mesmo vale para os registros feitos por câmeras trap instaladas por
outros programas de monitoramento da mastofauna (i.e., distribuição e biologia de
felinos, lobo guará e Mazama spp.), porém dentro dos limites das unidades amostrais
aqui consideradas.
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Para este subprograma, em particular, um total de dezesseis armadilhas
fotográficas foram distribuídas nas unidades amostrais que representam os quatro
setores de soltura utilizados no PRF da UHE Mauá (para localização e coordenadas
ver Tabela 27 e Figura 66). Foram dispostas duas estações amostrais por unidade,
estas consistindo de duas câmeras, uma em frente à outra (Figura 67), de forma que
se obtenham duas fotos em um mesmo momento (uma de cada lado do animal),
aumentando as chances de individualização dos animais por meio de sinais naturais
(p.ex., padrões de pelagem, cicatrizes) (Tomas & Miranda 2003). Os locais foram
selecionados em virtude da disponibilidade de alimento e água, margens de riachos,
carreiros e outros locais usualmente frequentados por mamíferos de médio e grande
porte, sempre respeitando a distância mínima de 100 metros entre as estações.
Questões de segurança do material também foram consideradas. Na primeira
campanha, as máquinas permaneceram ativas no período de 19 a 23 de março de
2013 na margem esquerda do rio Tibagi (UB), e de 20 a 24 de março de 2013 na
margem direita (UA, UC, UD); na segunda, terceira e quarta etapas, a amostragem
ocorreu simultaneamente em todas as unidades, nos períodos de 3 a 7 de junho de
2013 (2ª campanha), 29 de julho a 2 de agosto de 2013 (3ª campanha), e 11 a 15 de
novembro de 2013 (4ª campanha). Por fim, o esforço acumulado pelo método foi de
768 horas (192 horas por unidade) por campanha.
Tabela 27 - Coordenadas (UTM 22J; Datum SAD69) das estações amostrais de armadilhas
fotográficas (constituídas de duas câmeras, uma em frente à outra) instaladas nas unidades de
realocação de animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá.
Unidade amostral

Estação

Localização

UA

CA1

533310 7337150

UA

CA2

529732 7339456

UB

CB1

517025 7333642

UB

CB2

517565 7333470

UC

CC1

533579 7332861

UC

CC2

533273 7332393

UD

CD1

539847 7326603

UD

CD2

534602 7327648

Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 66 – Localização das estações amostrais de armadilhas fotográficas (constituídas de duas
câmeras, uma em frente à outra) instaladas nas unidades de realocação de animais do Programa
de Resgate de Fauna da UHE Mauá.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Figura 67 – Estação amostral consistindo de duas armadilhas fotográficas, uma em frente à outra
(imagem esquerda) e detalhe de um dos modelos de camera trap instalado (imagem à direita) nas
quatro unidades de realocação de animais resgatados pelo Programa de Resgate de Fauna da
UHE Mauá.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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6.5.3

Resultados
O esforço acumulado para cada um dos métodos adotados no Subprograma

da Mastofauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de
Fauna da UHE Mauá é sumarizado na Tabela 28.
Tabela 28 - Sumário dos métodos de amostragem realizados para o inventário de mamíferos e
esforço obtido na primeira, segunda e terceira campanhas do Subprograma Monitoramento da
Mastofauna nas áreas de realocação de animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá
Esforço por campanha
Método

1ª
(março/2013)

2ª
(junho/2013)

3ª
(jul-ago/2013)

4ª
(nov/2013)

Total

Live trap

640 arm.noite

640 arm.noite

640 arm.noite

640 arm.noite

2560 arm.noite

Pitfall

240 baldes.dia

240 baldes.dia

240 baldes.dia

240 baldes.dia

960 baldes.dia

Bioacústico

288 minutos

576 minutos

576 minutos

576 minutos

2016 minutos

Evidências*

84 horas

80 horas

80 horas

80 horas

324 horas

Camera trap

768 horas

768 horas

768 horas

768 horas

3072 horas

* Busca de evidências diretas e indiretas
Fonte: Sociedade da Água (2013)

6.5.3.1

Mastofauna esperada e observada para a região de estudo
Com base nas informações levantadas, sugere-se a presença de 122

espécies de mamíferos para a macrorregião do empreendimento. As ordens melhor
representadas são Chiroptera, com 44 espécies (36% do total) e Rodentia, com pelo
menos 31 espécies válidas (25% do total). Didelphimorphia e Carnivora também se
destacam com 16 e 14 espécies, respectivamente (Tabela 29).
Cinquenta e um táxons possuem registros comprobatórios para a Área de
Influência do Empreendimento (RCAI), ou seja, 41,8% do total de espécies sugeridas
para a macrorregião (122). Até o momento, o conjunto de métodos adotados neste
Subprograma permitiu o registro de 34 táxons para as unidades de realocação, sendo
25 deles para UA, 16 para UB, 20 para UC, e 17 para UD (Tabela 29).
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Tabela 29 - Lista das espécies de mamíferos da macrorregião de estudo, com destaque para os
táxons registrados in loco advindos de „Registros Comprobatórios para Área de Influência –
RCAI‟ (estudos anteriores e/ou este estudo) e para as quatro unidades de realocação de animais
resgatados pelo Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá (UA, UB, UC e UD).
Táxon
Classe Mammalia
ORDEM DIDELPHIMORPHIA
Família Didelphidae
Caluromys lanatus
Caluromys philander
Chironectes minimus
Didelphis albiventris
Didelphis aurita
Gracilinanus microtarsus
Lutreolina crassicaudata
Marmosops incanus
Metachirus nudicaudatus
Micoureus paraguayanus
Monodelphis sp.*
Monodelphis americana
Monodelphis dimidiata
Monodelphis iheringi
Monodelphis sorex
Monodelphis scallops
Philander frenatus
ORDEM CINGULATA
Família Dasypodidae
Cabassous tatouay
Dasypus novemcinctus
Dasypus hybridus
Dasypus septemcinctus
Euphractus sexcinctus
ORDEM PILOSA
Família Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla
Myrmecophaga tridactyla
ORDEM PRIMATES
Família Cebidae
Sapajus nigritus
Família Atelidae
Alouatta guariba
ORDEM LAGOMORPHA
Família Leporidae
Sylvilagus brasiliensis
Lepus europaeus

Vernáculo técnico

cuíca-lanosa
cuíca-lanosa
cuíca-d‟água
gambá
gambá
cuíca
cuíca
cuíca
cuíca
cuíca
catita
catita
catita
catita
catita
catita
cuíca

RCAI

X
X
X

UA

UB

UC

UD

X
X

X

X
X
X
X

X
X

tatu-de-rabo-mole
tatu galinha
tatu-mulita
tatuí
tatu-peba

X
X

X

tamanduá-mirim
tamanduá-bandeira

X

macaco-prego

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

bugio

tapiti, lebrinha
lebre, lebrão

X

X
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Táxon
ORDEM CHIROPTERA
Família Emballonuridae
Peropteryx macrotis
Família Noctilionidae
Noctilio leporinus
Família Phyllostomidae
Chrotopterus auritus
Micronycteris megalotis
Mimon bennettii
Tonatia bidens
Desmodus rotundus
Diphylla ecaudata
Anoura caudifera
Anoura geoffroyi
Glossophaga soricina
Carollia perspicillata
Artibeus fimbriatus
Artibeus lituratus
Artibeus planirostris
Artibeus obscurus
Platyrrhinus lineatus
Pygoderma bilabiatum
Chiroderma doriae
Sturnira lilium
Sturnira tildae
Vampyressa pusilla
Família Vespertilionidae
Eptesicus brasiliensis
Eptesicus diminutus
Eptesicus furinalis
Histiotus velatus
Histiotus alienus
Lasiurus cinereus
Lasiurus blossevillii
Lasiurus ega
Myotis levis
Myotis nigricans
Myotis riparius
Myotis ruber
Família Molossidae
Cynomops abrasus
Eumops auripendulus
Eumops hansae
Molossus rufus

Vernáculo técnico

RCAI

UA

UB

UC

UD

morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego vampiro
morcego vampiro
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego

X

X

morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
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Táxon
Molossus molossus
Nyctinomops aurispinosus
Nyctinomops laticaudatus
Nyctinomops macrotis
Promops nasutus
Tadarida brasiliensis
ORDEM CARNIVORA
Família Felidae
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Puma concolor
Puma yagouaroundi
Panthera onca
Família Canidae
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus
Lycalopex vetulus
Família Mustelidae
Lontra longicaudis
Eira barbara
Galictis cuja
Família Procyonidae
Nasua nasua
Procyon cancrivorus
ORDEM PERISSODACTYLA
Família tapiridae
Tapirus terrestris
ORDEM ARTIODACTYLA
Família Tayassuidae
Pecari tajacu
Tayassu pecari
Família Cervidae
Mazama (não determinada)*
Mazama nana
Mazama americana
Mazama gouazoubira
Ozotoceros bezoarticus
ORDEM RODENTIA
Família Sciuridae
Guerlinguetus ingrami
Família Cricetidae
Akodontini (sp.1)*
Akodontini (sp.2)*

Vernáculo técnico
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego

RCAI

UA

UB

UC

UD

jaguatirica
gato do mato
gato maracajá
onça parda
gato mourisco
onça pintada

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

cachorro do mato
lobo guará
raposa do campo

X
X

X

X

X

X

X

lontra
irara, papa-mel
furão

X
X

X

X

quati
mão-pelada

X
X

X
X

X

X

X

X

X

anta

cateto
queixada

X
X

X

veado
veado
veado mateiro
veado catingueiro
veado campeiro

X
X
X
X

X
X

esquilo

X

X

rato-do-mato
rato-do-mato

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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Táxon
Akodontini (sp.3)*
Abrawayaomys ruschi
Akodon cursor
Akodon montensis (aff.)
Akodon paranaensis
Akodon serrensis
Bibimys labiosus
Brucepattersonius iheringi (aff.)
Delomys dorsalis
Delomys sublineatus
Oryzomyini*
Euryoryzomys russatus
Hylaeamys laticeps
Holochilus brasiliensis
Juliomys pictipes
Necromys lasiurus
Nectomys squamipes
Oligoryzomys flavescens (cf.)
Oligoryzomys nigripes
Oxymycterus judex
Oxymycterus nasutus
Sooretamys angouya
Thaptomys nigrita
Wilfredomys oenax
Família Caviidae
Cavia aprea
Hydrochoerus hydrochaeris
Família Cuniculidae
Cuniculus paca
Família Dasyproctidae
Dasyprocta azarae
Família Erethizontidae
Sphiggurus villosus
Família Echimiydae
Kannabateomys amblyonyx
Euryzygomatomys spinosus
Família Myocastoridae
Myocastor coypus
Total

Vernáculo técnico
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-d‟água
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-d‟água
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-porco
rato-porco
rato-do-mato
rato-pitoco
rato-do-mato

RCAI
X

UA

UB

UC

UD

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

preá
capivara

X

paca

X

cutia

X

X

51

25

X

X

ouriço
rato-da-taquara
guirá-do-rio
ratão-do-banhado
16

20

17

* táxon não contabilizado para a riqueza de espécies de mamíferos para a macrorregião do
empreendimento
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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6.5.3.2

Pequenos mamíferos não voadores (roedores e marsupiais) registrados in
loco
Foram realizadas até o momento 219 capturas de pequenos mamíferos,

sendo 176 por meio de pitfalls e 43 em live traps. O número médio de capturas nas
campanhas 1, 2 e 4 foi de 62 ± 2, sendo quase 80% delas obtidas em pitfall. Na terceira
campanha, observou-se uma queda brusca nesses valores (32 capturas) e não houve
qualquer diferença no sucesso de captura entre os métodos, com 16 registros em live
traps (Shermans) e 16 em pitfall (Figura 68).
70

Número de capturas

60

P itfall
P itfall
P itfall

50
40
30
20
10

P itfall Sherman
Sherman

Sherman
Sherman

0
1ª Cam panha

2ª Cam panha

3ª Cam panha

4ª Cam panha

Figura 68 – Número de capturas de pequenos mamíferos em pitfall e live trap (Sherman) durante
as atividades do Subprograma Monitoramento da Mastofauna nas Áreas de Realocação de
Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Das 219 capturas, doze correspondem a recapturas de animais marcados na
mesma campanha (´intraperíodo´) e duas representam um evento de recaptura
„interperíodo‟, quais sejam: (1) Akodontini (sp.1) recapturado na grade (live trap) C
(UC), 88 dias corridos após sua soltura, evidenciando um deslocamento de 15 metros;
(2) Euryoryzomys russatus recapturado na grade (live trap) A (UA), 162 dias corridos (5
meses e 9 dias) após sua soltura, evidenciando um deslocamento de 30 metros. No
que se refere aos eventos intraperíodo, cabe apenas o registro de um deslocamento de
45 metros para Akodon montensis (aff.) na grade B, quatro dias após a sua marcação e
soltura.
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Ainda que os pitfalls possuíssem abrigos artificiais e passassem por revisões
diárias nas primeiras horas da manhã e da noite, chuvas intensas e baixas
temperaturas ocasionaram a morte de alguns roedores e marsupiais nos baldes,
especialmente nas duas primeiras campanhas de campo; outros sofreram predação
inter ou intraespecífica. Esses espécimes foram taxidermizados e estão sendo
utilizados como referência para consulta em campo (Figura 69); futuramente serão
encaminhados para o Museu de História Natural Capão da Imbuia. Sete animais foram
selecionados e submetidos a protocolos citogenéticos. Todos os demais indivíduos
capturados foram mensurados, identificados e, quando possível, marcados com brincos
metálicos numerados (Figura 69) e liberados no local da captura (n=120). Para
exceções, ver o tópico “identificação, preparo e destino dos exemplares” deste
Relatório.

Figura 69 – Roedores taxidermizados e utilizados como material de referência (foto da esquerda)
e indivíduo de Euryoryzomys russatus marcado com brinco metálico numerado (foto da direita)
durante as atividades de campo do Subprograma Monitoramento da Mastofauna nas Áreas de
Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Dez espécies de roedores e três de marsupiais foram capturadas (Tabelas
30 e 31) até o momento. O cricetídeo Oligoryzomys nigripes (Figura 70) foi a mais
frequente, com 96 capturas (incluindo sete recapturas), seguida por Akodon montensis
(aff.) (n=39; 1 recaptura) e Thaptomys nigrita (n=29; 1 recaptura). Dentre as espécies
menos frequentes estão os roedores Juliomys pictipes e Bibimys labiosus (Figura 70),
e os marsupiais Monodelphis sorex (aff.) e Gracilinanus microtarsus. O número e a
distribuição de registros por táxon, tipo de armadilha e sítio amostral são apresentados
nas Tabelas 28 e 29.
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Figura 70 – Roedor Oligoryzomys nigripes (foto da esquerda), espécie mais capturada e Bibimys
labiosus (foto da direita), uma das espécies menos capturadas durante as atividades de campo
do Subprograma Monitoramento da Mastofauna nas Áreas de Realocação de Animais do
Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá.
Fonte: Sociedade da Água (2013)
Tabela 30 - Espécies, número de indivíduos e distribuição dos registros de marsupiais e roedores
obtidos por meio de armadilhas-de-queda (pitfall) durante as quatro primeiras campanhas do
Subprograma Monitoramento da Mastofauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa
de Resgate de Fauna da UHE Mauá.

Táxon
1

UA

UB

UC

UD

Sítio

Sítio

Sítio

Sítio

2

Monodelphis sorex (aff.)

1

Monodelphis iheringi

2

3

1

2

3

1

2

3

2

3
1

2

1

Gracilinanus microtarsus
2

1

Akodon montensis (aff.)

1

2

Brucepattersonius iheringi (aff.)

2

3

2

1

1

1

1

1

8

2

2
3

1

Euryoryzomys russatus

1

Hylaeamys laticeps

3

Juliomys pictipes

1

7
26

3

4

1

Bibimys labiosus

5
1

1

Akodontini (sp.1)

2

1

2

1

4

1

2

1

Oligoryzomys nigripes

3

15 11

Oryzomyini

1

2

1

Thaptomys nigrita

1

6

2

8

34 19 14 10 18 23 13 11

Total

1

Total

5

7

12

6

6

1
3

2

5

5

4

5

4

8

7

2
3

86

1
6

8

1

29

12

176

Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Tabela 31 - Espécies, número de indivíduos e distribuição dos registros de marsupiais e roedores
obtidos por meio de armadilhas-de-captura-viva (live traps) durante as quatro primeiras
campanhas do Subprograma Monitoramento da Mastofauna nas Áreas de Realocação de Animais
do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá.
Táxon
Gracilinanus microtarsus

UA

UB

UC

UD

Total
1

1

Akodontini (sp.1)

2

5

7

Akodon montensis (aff.)

9

4

13

Euryoryzomys russatus

6

Hylaeamys laticeps

3

Oligoryzomys nigripes

3

4

2

1

10

13

16

11

3

43

Total

1

2

9
3

Fonte: Sociedade da Água (2013)

6.5.3.3

Monitoramento acústico de morcegos
Foram computadas 141 passagens de morcegos ao longo da primeira

campanha de campo, sendo a maioria dos registros para o sítio MD (82 – 71%). Devido
às fortes chuvas ocorridas na região durante toda a primeira campanha, as tentativas
de coleta de dados nos sítios MA e MB foram abortadas por: não gerarem dados
adequados com potencial avaliativo, e devido a riscos de danos aos detectores de
ultrassons que, segundo os seus fabricantes, apresentam baixa resistência à umidade.
Na segunda campanha foi obtido um total de 177 registros, sendo a grande
maioria (~65%) em MB (n=115). Na terceira campanha foram computados 300
registros, com destaque para MB (n=102) e MC (n=105); já na quarta campanha o valor
acumulado foi de 188 registros, com destaque para MC (n=127; 67% do total) (Tabela
32). A taxa de atividade observada durante as três últimas fases de campo (Tabela 32)
sugerem apenas uma frequência de uso maior de MB e MC. Análises preliminares das
caracteríticas dos sons emitidos (Figura 71), gravados com o Echo Meter EM3 –
Wildlife Acoustics, Inc., indicam a existência de pelo menos seis seis padrões distintos
de vocalização.
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Tabela 32 - Taxa de atividade de quirópteros, avaliada com um detector Pattersson D-100, em UA,
UB, UC e UD para os quatro períodos de amostragem do programa de monitoramento acústico no
Subprograma Monitoramento da Mastofauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa
de Resgate de Fauna da UHE Mauá. * Dados não inseridos no valor total final (última coluna).
1º Fase

2º Fase

3º Fase

4º Fase

Total

MA

---

13

13

7

33

MB

---

115

102

26

243

MC

59*

38

105

127

270

MD

82*

11

80

28

119

Fonte: Sociedade da Água (2013)

Figura 71 – Seis padrões distintos de vocalização de morcegos coletados com Echo Meter EM3
em MA, MB, MC e MD durante as atividades de campo do Subprograma Monitoramento da
Mastofauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE
Mauá. Todas as imagens apresentam intervalos de tempo regular de 0,5 segundos.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Os dados de microhabitat apresentaram uma grande variabilidade na
proporção de plântula e folhiço para todos os seis pontos dos quatro sítios amostrais
(Tabela 33). A porcentagem de cobertura de dossel nos pontos da MC são os mais
baixos dentre as áreas estudadas (Tabela 33). Quando da análise de similaridade das
variáveis de microhabitat (Figura 72) é possível observar a formação de grupos com
pontos amostrais de diferentes sítios, informação que futuramente ajudará na
correlação das taxas de atividade dos morcegos e das características dos locais
investigados.
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MD

MC

MB

MA

Tabela 33 - Média dos valores, calculada a partir dos dados coletados na 2º fase, das sete
variáveis de micro-habitat (proporção de plântula e foliço, cobertura de dossel, obstrução
horizontal medida de três modos diferentes e descrição geral da vegetação) para os seis pontos
amostrais de MA, MB, MC e MD.

Ponto
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

Plântula
11.03
23.70
9.20
3.33
6.83
40.87
57.40
63.10
32.50
25.47
36.73
36.13
14.37
7.37
50.87
39.80
60.10
20.63
23.10
46.43
27.53
14.13
5.53

Folhiço
88.97
76.30
90.80
96.67
93.17
59.13
42.60
36.90
67.50
74.53
63.27
63.87
85.63
92.63
49.13
60.20
39.90
79.37
76.90
53.57
72.47
85.87
94.47

Dossel
98.90
97.47
96.27
98.60
99.47
95.33
73.13
92.87
93.93
97.47
96.07
82.87
86.73
78.73
85.67
68.53
87.17
75.30
79.60
99.00
90.47
96.47
98.47

Obst. 0,5
80.83
83.00
96.50
93.58
92.83
88.67
89.17
76.00
93.33
93.42
68.33
80.25
92.58
92.33
90.17
84.83
79.58
90.33
94.08
82.75
89.17
99.58
99.83

6

43.87

56.13

97.87

100.00

Obst. 1,5 Obst. 45º
73.92
94.17
84.25
88.08
97.92
97.50
94.33
98.67
96.00
99.42
95.25
91.42
79.33
76.08
79.58
85.08
90.58
83.67
90.67
94.50
71.83
97.75
79.33
94.92
93.25
95.75
92.75
89.67
89.25
69.00
85.25
41.33
85.67
80.08
82.67
75.08
86.17
65.42
73.17
97.50
91.58
94.67
94.83
97.83
99.92
100.00
97.50

96.08

Vegetação
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Eucalipto / Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Pinus / Nativa
Pinus / Nativa
Pinus / Nativa
Nativa
Eucalipto / Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 72 – Dendograma obtido por meio da Análise de Conglomerados das médias das variáveis
númericas, descritas na Tabela 31, para todos os pontos dos sítios amostrais.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

6.5.3.4

Mamíferos de médio e grande porte registrados in loco
Por meio de evidências diretas e indiretas foram obtidos 48 registros dos

quais foi possível a identificação de 17 espécies (Tabela 34). A área UC destacou-se
por representar cerca de 42% dessas evidências (n=20) e nove espécies observadas.
Na sequência apareceram UA (13 evidências; 9 espécies), UD (11 evidências; 7
espécies) e UB (4 evidências; 4 espécies). O macaco-prego (Sapajus nigritus), gato-domato (Leopardus tigrinus), cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e onça parda (Puma
concolor) foram os táxons mais frequentemente registrados nas unidades amostrais.
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Tabela 34 - Número de registro de mamíferos obtidos por meio de evidências diretas e indiretas
para as unidades amostrais (UA, UB, UC, UD) durante as quatro primeiras campanhas de campo
do Subprograma Monitoramento da Mastofauna nas Áreas de Realocação de Animais do
Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá.
Táxon

UA

Cabassous tatouay
Cerdocyon thous

1

Dasyprocta azarae

1

Eira barbara

1

Guerlinguetus ingrami

2

UB

UC

1

1
3

UD

Total
2

2

6
1

2

3
2

Hydrochoerus hydrochaeris

1

1

Leopardus pardalis

1

1

Leopardus tigrinus

1

4

Leopardus sp.*
Mazama americana

1

6

1

1
1

1

Mazama gouazoubira

2

Mazama sp.*

2

2

Nasua nasua

2

2

3

1

Pecari tajacu

1

1

1

3

Procyon cancrivorous

2

Lycalopex vetulus

1

1

2

5

Puma concolor

2

Sapajus nigritus

2

Sylvilagus brasiliensis
Total

1

3

1

1

1
13

4

6

20

11

48

* táxon não contabilizado para o total de espécies
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Até o momento, a amostragem com armadilhas fotográficas destinadas a
este subprograma de monitoramento resultou no registro de nove espécies de
mamíferos de médio e grande porte. Imagens foram obtidas para todas as oito
estações amostrais (Tabela 35) e referem-se a cinco carnívoros (cachorro do mato,
irara, jaguatirica, quati e mão pelada), dois ungulados (veado catingueiro e cateto), um
cingulata (tatu galinha) e um pilosa (tamanduá mirim) (Figuras 73, 74 e 75).
Considerando o esforço empregado com o método, foi obtido um registro a cada 102
horas de exposição. Cabe destacar que imagens feitas por cameras trap instaladas por
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outros programas de monitoramento da mastofauna (i.e., distribuição e biologia de
felinos, lobo guará e Mazama spp.), porém dentro dos limites das unidades amostrais
aqui consideradas, foram incorporados como „evidências diretas‟, caso, por exemplo,
de: Cabassous tatouay (Figura 75) e Nasua nasua.
Tabela 35 - Número de registro de mamíferos obtidos por meio de evidências diretas e indiretas
para as unidades amostrais (UA, UB, UC, UD) durante a primeira do Subprograma Monitoramento
da Mastofauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE
Mauá.
Estação amostral
Espécie

Total
CA1

Cerdocyon thous

CA2

CB1

CB2

CC1

CC2

2

2

2

3

5

Dasypus novemcinctus
2

Eira barbara

1

Leopardus pardalis

1

2

2
1

1

3
1

1

1

4

1

1

Pecari tajacu

1
1

3

1
1

Tamandua tetradactyla
Total

15
1

1

Nasua nasua

Procyon cancrivorous

CD2

1

Didelphis aurita*

Mazama gouazoubira

CD1

4

3

5

3

6

3

1

1

3

30

* táxon não contabilizado para o total de espécies de médio e grande porte
Fonte: Sociedade da Água (2013)
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Figura 73 – Veado Mazama gouazoubira e cateto Pecari tajacu registrados por meio de armadilhas
fotográficas durante a primeira campanha do Subprograma Monitoramento da Mastofauna nas
Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Figura 74 – Tatu Dasypus novemcinctus e cachorro-do-mato Cerdocyon thous registrados por
meio de armadilhas fotográficas durante a segunda campanha do Subprograma Monitoramento
da Mastofauna nas Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE
Mauá.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

Figura 75 – Tatu-de-rabo-mole Cabassous tatouay e irara Eira barbara registrados por meio de
camera trap durante a terceira campanha do Subprograma Monitoramento da Mastofauna nas
Áreas de Realocação de Animais do Programa de Resgate de Fauna da UHE Mauá.
Fonte: Sociedade da Água (2013)

182

Contrato Copel DMC nº 4600001782
Relatório 4ª Campanha – Monitoramento de Fauna

Os dados levantados até o momento têm permitido cumprir alguns dos
desafios científicos e técnicos inicialmente propostos para o Subprograma de
Monitoramento da Mastofauna. Maior destaque nesse sentido é para a compilação de
informações de base acerca das espécies esperadas para a macrorregião, considerada
bastante completa. O sucesso de captura de pequenos mamíferos continua relevante
para os roedores cricetídeos, e em breve permitirá interpretações sobre a composição
e estrutura de suas assembleias na região e em cada unidade amostral.
Parte dos espécimes coligidos nas duas últimas campanhas de campo ainda
encontram-se em processo de taxidermia e/ou avaliação genética. Sua análise
meticulosa balizará a identificação correta dos indivíduos das tribos Akodontini e
Oryzomyini (coleção de referência), devendo alterar a distribuição das frequências de
captura entre os taxa e, por sua vez, nos valores de riqueza e abundância das
unidades amostrais. Sendo assim, as avaliações sobre a suficiência amostral, tanto em
âmbito geral quanto para métodos particulares e distintos, serão apresentadas num
próximo relátorio.
O mesmo raciocínio vale para os cálculos de diversidade alfa para cada
unidade/sítio e, se o caso (a depender da robustez dos dados), das comparações entre
si. Espera-se que com o acúmulo de capturas em pitfalls e, especialmente, nas grades
de live traps, seja possível avaliações sobre preferência por habitats, distância mínima
de deslocamento, área de uso, entre outros aspectos da dinâmica populacional e
biologia das principais espécies.
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Anexo VIII - RELAÇÃO DAS ARTS (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS
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