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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento refere-se ao Relatório Final, previsto no contrato
COPEL DMC n.° 4600000536, celebrado entre Copel Geração e Transmissão S.A.
e Cooperativa Interdisciplinar de Serviços Técnicos - INTERCOOP, para a
prestação de serviços técnicos especializados para os programas ambientais de
Resgate de Fauna e Flora da UHE Mauá, no rio Tibagi, entre os municípios de
Telêmaco Borba e Ortigueira.
O atual Volume 1 apresenta os resultados do Programa de Resgate e
Salvamento Científico de Fauna e compreende as atividades executadas nas
áreas de acesso, do canteiro de obras e da bacia de acumulação da UHE Mauá
durante o período de desmatamento e de enchimento, assim como atividades
relacionadas, abrangendo as duas margens do rio Tibagi, além das demais
demandas junto ao Centro de Triagem e Coordenação de Fauna no período
referente ao mês de janeiro de 2011 a março de 2013, sob Autorização n.º 006-2010
NUFAU-PR, Processo no IBAMA n.º 02017.000288/2008-24 (Anexo 1).

1.1 EMPREENDEDORES
O empreendedor responsável pela implantação da Usina Hidrelétrica de
Mauá é o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, CNPJ/MF n.º 08.587.195/0001-20,
constituído e registrado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41500146954, com sede
na rua Comendador Araújo n° 143, - Curitiba - Paraná, constituído pelas empresas:
•

Copel Geração S.A., com 51% de participação, subsidiária integral da
Companhia Paranaense de Energia - COPEL, CNPJ/MF n.º
04.370.282/0001-70, com sede na rua José Izidoro Biazetto, 158, no
município de Curitiba, Estado do Paraná;

•

Eletrosul Centrais Elétricas S.A., com 49% de participação, subsidiária da
ELETROBRÁS, CNPJ/MF n.º 00.073.957/0001-68, com sede à rua
Deputado Edu Vieira, 999, Bairro Pantanal, no município de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina.
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1.2 EMPREENDIMENTO
São

apresentados

a

seguir

aspectos

relativos

à

situação

do

Empreendimento, além das principais características fisiográficas da região atingida.

1.2.1 Situação
O empreendimento UHE Mauá situa-se na porção média do rio Tibagi,
região centro-leste do estado do Paraná, nas coordenadas 24º02’24” de latitude Sul e
50º41’33” de longitude Oeste, na divisa dos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira,
próximo ao local denominado Salto Mauá. Esse barramento foi implantado à montante
da já instalada UHE Presidente Vargas, pertencente à empresa Klabin S.A. A casa de
força principal da UHE Mauá está situada à jusante desta usina, próxima à foz do
ribeirão das Antas. O reservatório foi projetado para nível máximo normal a 636 m,
compreendendo um total de 84 km2 de lâmina d’água formada para a bacia de
acumulação, com 2.226.000.000 m3 de reservatório.
O acesso ao empreendimento pode ser feito a partir da capital do estado,
Curitiba, pela BR-277, até a bifurcação onde se inicia a BR-376, seguindo para o
norte do Paraná, até a cidade de Imbaú, e pela rodovia PR-160 até a cidade de
Telêmaco Borba. Segue-se pela estrada vicinal de acesso à Klabin Fábrica de Papel
e Celulose S.A., proprietária das terras da margem direita do rio Tibagi, cerca de 10
km até a entrada à esquerda, na estrada sem pavimentação que conduz até a vila
Mauá (aproximadamente 30 km), onde fica o canteiro de obras do empreendimento
em questão. Para acessar a margem esquerda, segue-se a partir de Imbaú pela BR376, até a cidade de Ortigueira. A partir daí, toma-se à direita estrada vicinal,
passando-se pelo distrito de Lajeado Bonito e pela comunidade de Sapé.
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1.2.2 Clima
Segundo a classificação de Köppen, o clima da área é do tipo Cfa
(mesotérmico subtropical úmido e com verões quentes) (Maack 1981). As médias
térmicas anuais variam entre 18 e 20 ºC, atingindo 23 a 25 ºC no mês mais quente
(fevereiro) e 13 a 15 ºC no mais frio (julho) (IAPAR, 1978).
A precipitação pluviométrica anual varia entre 1.700 a 1.900 mm, sendo o
intervalo dezembro-fevereiro o trimestre mais chuvoso (450 a 550 mm), e, entre
junho e agosto, o mais seco (300 a 450 mm) (IAPAR, 1978). Por essas
características, a pluviosidade pode ser considerada regionalmente mediana e com
estação chuvosa ou seca pouco definida.
A umidade relativa do ar oscila entre 70 e 80%, e os índices hídricos
anuais na escala de Thorntwaite indicam se tratar de área úmida, portanto, sem
deficiência hídrica anual (IAPAR, 1978).

1.2.3 Flora
A macrorregião situa-se na porção média da bacia do rio Tibagi, centronordeste do Paraná, no chamado Segundo Planalto Paranaense.
Em relação à paisagem original, localiza-se no domínio da Mata Atlântica
e está inserida na região dos Campos Gerais, definida por Maack (1981) como uma
zona natural que inclui áreas de campo, matas de galeria, capões de araucária e
refúgios de cerrado. Além destes tipos vegetacionais, também ocorre forte influência
da Floresta Estacional Semidecidual. Em virtude destas características, a região
corresponde a uma área de tensão ecológica (ecótono), ou seja, uma área de
transição entre dois ou mais tipos de vegetação. Odum (1988) afirma que maiores
riqueza e densidade populacional de espécies, sejam animais ou vegetais, estão
localizadas em regiões de ecótono, pois estas contêm elementos e espécies
características dos tipos vegetacionais formadores do mesmo.
A Floresta com Araucária (Floresta Ombrófila Mista) é um tipo de
vegetação típica e exclusiva dos planaltos sulinos brasileiros, com disjunções no
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Sudeste do país, além da Argentina e Paraguai. Este tipo de floresta contempla
elementos das floras tropicais e temperadas, com dominância do pinheiro-do-paraná
(Hueck, 1972; Veloso et al., 1991; Roderjan et al., 2002). Principia no Primeiro
Planalto Paranaense, imediatamente a oeste da Serra do Mar, e estende-se pelo
Segundo e Terceiro Planalto (Maack, 1981). Dentre as espécies vegetais típicas,
destacam-se a araucária (Araucaria angustifolia), a imbuia (Ocotea porosa) e o
xaxim (Dicksonia sellowiana), todas ameaçadas de extinção.
A Floresta Estacional Semidecidual tem como principal característica
fisionômica a decidualidade (queda das folhas) de algumas espécies durante a
estação seca desfavorável (Roderjan et al., 2002). Dentre as espécies típicas,
destacam-se a peroba (Aspidosperma polyneuron), o palmito (Euterpe edulis) e o
jaracatiá (Jacaratia spinosa), também ameaçados de extinção.
A região dos Campos Gerais tem demonstrado resguardar uma diversidade
vegetal bastante rica, como verificado em diversos estudos (e.g. Dias et al., 2002; Sá,
2004; Carmo, 2006; Sakagami, 2006; Schwartsburd & Labiak, 2007; Cotarelli, 2010;
Bonnet et al., 2011 e Michelon, 2012). Dentre as espécies verificadas nesses
trabalhos, nota-se a presença de espécies raras no estado/região, ameaçadas de
extinção ou, ainda, novos registros no Paraná (Carmo, 2006; Sakagami, 2006). Além
dessas, frequentemente são encontradas novas espécies para a ciência, algumas
sendo descritas recentemente (Schwartsburd et al., 2007; Schwartsburd & Labiak,
2008; Christenhuzs et al., 2009; Michelon, 2012).
A elevada riqueza florística constatada na região fica ainda mais evidente
quando se leva em consideração, separadamente, os diversos grupos de plantas
vasculares:
•

Árvores: mais de 200 espécies na floresta com araucária do Paraná
(Reis, 1995);

•

Epífitas: 188 espécies em fragmentos na bacia do rio Tibagi (Bonnet et
al., 2011);

•

Pteridófitas: mais de 200 espécies nos Campos Gerais (Sakagami,
2006; Schwartsburd e Labiak, 2007 e Michelon, 2012);
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•

Herbáceas e arbustos: 121 espécies em fragmentos na bacia do rio
Tibagi (Cotarelli, 2010).

Em função das características fisiográficas da Área Diretamente Afetada
(cota 635 m s.n.m.) e da disposição das tipologias vegetais para bacia de
acumulação da UHE Mauá, foi elaborado o Plano de Supressão Vegetacional para a
UHE Mauá, o qual setorizou a área em, inicialmente, oito lotes, posteriormente
subdivididos para facilitar a gestão dos contratos de supressão. O rio Tibagi foi o
divisor das duas regiões que tiveram a vegetação suprimida:
•

Margem Direita (MD), no município de Telêmaco Borba, que contou
com quatorze lotes;

•

Margem Esquerda (ME), no município de Ortigueira, que contou com
sete lotes.

•

A área total suprimida foi de 2.859,82 ha, restando remanescentes
vegetacionais que perfazem 1.468,00 ha os quais foram encobertos pelo reservatório.
Em 297,28 ha foram realizadas roçadas em áreas de vegetação nativa, conforme
Figura 1 e mapas nos Anexos 2 e 3.
Nesse cômputo não se consideram as áreas de plantio de pinus e
eucalipto, cuja extração coube à empresa donatária das terras (Klabin), que arcou
com todas as atividades ambientais, as quais já se encontravam instauradas em seu
protocolo de supressão das espécies plantadas.
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FIGURA 1 - Áreas de Supressão da Vegetação
o do empreendim
mento UHE Mauá
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2 - OBJETIVOS DO PROGRAMA
Atendendo à Instrução Normativa n.º 146 de 10 de janeiro de 2007 do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
foi realizado o procedimento operacional que, apesar de polêmico, é necessário.
Trata-se do Programa de Resgate e Salvamento Científico de Fauna da UHE Mauá,
constituído pelas atividades destinadas a diminuir as intervenções negativas à fauna
na área de influência do empreendimento, permitindo que seus representantes
sejam

afugentados

ou

resgatados

íntegros;

quando

necessário,

recebam

atendimento veterinário adequado; e sejam reinseridos na natureza. No caso de
impossibilidade de translocação, o programa permite que os espécimes sejam
encaminhados do Centro de Triagem a criadores científicos ou zoológicos; a
preparação e envio do material biológico coletado a instituições de caráter científico,
letivo ou museológico. Além disso, contribui para o conhecimento faunístico da
macrorregião.
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3 - METODOLOGIA

3.1 FASE DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
O período desta atividade compreendeu da chegada dos resgatadores ao
Centro de Triagem no dia 03/01/2011, sendo recebidos e ministrados as devidas
integrações e treinamentos; sendo iniciadas as atividades a campo conjuntamente
com a limpeza da bacia de acumulação no dia 15/01/2011, prosseguindo até a data
de desmobilização da equipe para esta fase, no dia 10/05/2012.
Durante esse período houve variações nas Equipes de Resgate de
acordo com as necessidades apresentadas a campo, sobretudo quanto ao número
de empreiteiras em atividade e adequações necessárias às atividades de
translocação da fauna resgatada e respectiva logística.
Através do levantamento da composição faunística por meio da
considerável literatura técnico-científica para a região (Medri et al., 2002; Rocha et
al., 2003; Reiset al., 2008; DOS Anjos et al., 2009; Hori 12 v1, 2011; entre outros) e
consulta ao acervo do MHNCI, pôde-se elaborar o Plano de Atuação das equipes a
campo, no Centro de Triagem e translocações, assim como foi possível especificar o
treinamento realizado aos resgatadores e as integrações aos funcionários da
contratante e empreiteiras.
Diariamente, uma equipe veterinária foi disposta por margem do Tibagi,
possibilitando que os atendimentos emergenciais e capturas de ordem mais
complexa fossem realizados de forma mais rápida e segura possível, assim como os
biólogos com maior experiência comprovada em busca ativa e contenção física
foram divididos entre as margens e distância do CT Base, permitindo que as equipes
mais novas obtivessem auxílio prontamente.
Cada equipe de campo foi composta sempre por, no mínimo, dois
resgatadores equipados com um rádio transmissor.
As metodologias empregadas em atividades de resgate de fauna foram
intimamente relacionadas ao ambiente do empreendimento, sempre levando em
consideração o relevo e a composição da fauna e flora local.
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A forma adotada para a Fase de Supressão manual consistiu no
acompanhamento dos trabalhadores braçais munidos de foice durante a atividade
de roçagem de sub-bosque. Nesse período, foram resgatados apenas animais de
menor capacidade de deslocamento. Os animais de médio e grande porte foram
afugentados durante esta atividade.
A segunda fase foi composta pela supressão manual com motosserra.
Devido ao grande porte das árvores suprimidas nessa fase, a distância segura de
acompanhamento pela atividade de resgate foi maior (mínimo de 2,5 vezes a altura
da árvore). Cada motosserista trabalhou a uma distância mínima de 10 metros um
do outro. O encontro dos animais foi como na fase anterior, realizado com busca
ativa ou atendimento ao chamado dos profissionais da empreiteira.
A terceira fase consistiu em acompanhamento de limpeza, sendo que
esse momento consistiu na limpeza da área já suprimida e foi composta por quatro
subfases, sendo elas:
•

Abertura de via de acesso: consistiu em abertura de vias que possibilitassem
a aproximação e trânsito dos maquinários e caminhões destinados à limpeza
da área. O acompanhamento desta atividade também foi realizado a uma
distância segura devido ao risco de material vegetal (troncos, galhos, cipós,
etc.) ou material mineral (rochas de diversos tamanhos) serem lançados,
arrastados e/ou empurrados em direção à Equipes de Resgate. A localização
dos animais foi realizada de forma visual tanto pela Equipes de Resgate como
pelo operador da máquina.

•

Baldeio: consistiu na separação e destinação de trocos e lenhas,
normalmente realizados com a utilização de garras, escavadeiras hidráulicas,
separação manual e caminhões basculante. A distância utilizada pela Equipes
de Resgate dependeu do tipo de maquinário que em utilização, variando de 3
metros (separação manual de lenhas) a mais de 50 metros (separação e
carregamento de toras por garra). A localização dos animais foi realizada de
forma visual tanto pela Equipes de Resgate como pelo operador da máquina
ou pelos colaborados em separação manual de lenhas.
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•

Enleirio: consistiu em agregar o material vegetal restante como galhada,
vegetação rasteira e arbustiva, folhas e troncos de espécies vegetais que não
servem nem para lenha ou toras. Essa atividade normalmente é realizada por
tratores de esteira ou pneu com lâminas frontal ou pá carregadeira e
escavadeiras hidráulicas. A localização dos animais foi realizada de forma
visual tanto pela Equipes de Resgate como pelo operador da máquina.

•

Enterio: consistiu em abrir uma vala de, no mínimo, dois metros de
profundidade, empurrar todo o material enleirado e cobri-lo com terra. Essa
atividade normalmente é realizada por tratores de esteira ou pneu com
lâminas frontal ou pá carregadeira e escavadeiras hidráulicas. A localização
dos animais foi realizada de forma visual tanto pela Equipes de Resgate como
pelo operador da máquina.
Toda captura foi acondicionada de forma devida a campo e encaminhada

ao final dos períodos ao Centro de Triagem. Em casos emergenciais, o
encaminhamento foi imediato ou, através da comunicação por rádio, uma equipe
veterinária (CT ou campo, a mais próxima) realizou o atendimento inicial a campo.

3.1.1 Vias de Acesso aos Lotes de Supressão
Inicialmente, foram utilizadas as vias de acesso principais, na margem
esquerda utilizaram-se os acessos às propriedades atingidas em que a situação
fundiária já estava regularizada e que levavam aos lotes 1, 2 e 3; na margem direita
utilizaram-se as estradas dos talhões dos plantios de reflorestamento, que levavam
aos lotes 4, 5, 6, 7 e 8.
Novos acessos às frentes de supressão foram formados com o avanço
das atividades das empreiteiras responsáveis. A Figura 2 demonstra os oito lotes
iniciais onde ocorreu a supressão da vegetação, as Vias de Acesso estão
demontradas no Anexo 3.
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FIGURA 2 - Lote
es iniciais de suprressão da vegetaç
ção
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3.1.2 Infraestrutura
As residências utilizadas como escritório-almoxarifado e CT se localizavam
próximo à jusante da barragem, na antiga vila residencial utilizada para a manutenção
da usina hidrelétrica já instalada no rio Tibagi - UHE Presidente Getúlio Vargas - de
propriedade da Klabin Papel e Celulose Ltda., o Centro de Triagem recepcionou todos
os indivíduos capturados e/ou coletados na Área de Influência Direta e Indireta do
empreendimento. A edificação na qual foi instalado o Centro de Triagem da UHE
Mauá foi construída em alvenaria (paredes exteriores), com parte das paredes
internas em madeira, tendo seu piso recoberto por lajotas (Figura 3).

FIGURA 3 - Visão externa do Centro de Triagem

Foto: Acervo INTERCOOP.

O CT apresenta sete peças, sendo elas dispostas da seguinte forma:
cozinha, corredor de segurança, sala de internamento para aves, sala de
internamento para répteis, sala de internamento para anfíbios, sala de internamento
para mamíferos e depósito.
O anexo, também construído em alvenaria, é dividido em quatro salas,
da seguinte forma: sala de recepção, sala de atendimento veterinário, sala de
translocação e laboratório (Figuras 4, 5 e 6).
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FIGURA 4 - Visão externa do Anexo ao Centro de Triagem

Foto: Acervo INTERCOOP.

FIGURA 5 - Sala de atendimento veterinário

Foto: Acervo INTERCOOP.

As paredes, em ambas as construções foram recobertas com material que
permite facilmente a assepsia, as janelas foram revestidas com grades de proteção
e o local recebeu todo material necessário para a realização de capturas e
contenções.
Devido ao alto número de capturas de serpentes peçonhentas, foi
adaptada outra edificação para servir as funções de serpentário e biotério. Em seu
anexo foi montada uma sala para a taxidermia dos indivíduos coletados (Figura 7).
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FIGURA 6 - Laboratório

Foto: Acervo INTERCOOP.

FIGURA 7 - Serpentário e sala de taxidermia

Foto: Acervo INTERCOOP.

Externamente, existiam cinco recintos, construídos em madeira e tela
galvanizada, conectados por um corredor de segurança, servindo de mantenedor a
diferentes espécies de aves e mamíferos. Foram também instalados mais dois recintos
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construídos em alvenaria, reforçados por telas e grades, com corredor de manejo e
cambiamento, que serviram para animais de médio a grande porte (Figura 8).

FIGURA 8 - Recintos externos

Foto: Acervo INTERCOOP.

3.1.3 Capacitação dos Funcionários e Consultores
Atendendo ao inciso IV do artigo 13 da Instrução Normativa n.º 146/2007
do IBAMA, foi realizado treinamento de todos os participantes das Equipes de
Resgate. Os temas abordados foram:
•

O empreendimento;

•

Segurança no trabalho;

•

Estudos de caso e relatos de resgate realizados em empreendimentos;

•

Logística;

•

Preenchimento das fichas de captura de campo, de triagem e de
translocação;

•

Contenção e manejo por grupo faunístico (Figura 9);

•

Utilização de equipamentos e acondicionamento das capturas-coletas;

•

Condução 4x4 (Figura 10);

•

Fluxograma e cronograma de trabalho.
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FIGURA 9 - Treinamento de manejo de serpentes

Foto: Acervo INTERCOOP.

FIGURA 10 - Treinamento em condução 4x4 e emergências

Foto: Acervo INTERCOOP.

3.1.4 Composição e Disposição das Equipes do CT e Resgate
Nessa fase, houve grande variação na composição da Equipe de
Resgate, inicialmente composta por oito graduados (biólogos, engenheiros florestais
e médicos veterinários), cinco técnicos (meio ambiente) e oito auxiliares de campo.
De acordo com a demanda a campo houve ampliação desse quadro de
resgatadores, com adição de oito graduados e quatro auxiliares, assim como a saída
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dos técnicos. Em períodos de desmobilização, apenas o Centro de Triagem
permaneceu em atividade e, em outro momento, foi permitido focar as atividades no
material a ser preparado para as coleções científicas e didáticas.

3.1.4.1 Coordenação
Foi realizada por um Coordenador do Resgate de Fauna (médico
veterinário) que permanecia em período integral no Centro de Triagem.

3.1.4.2 Resgate por terra
Por segurança, eficácia e em atendimento às normas técnicas exigidas,
cada Equipe de Campo foi integrada por, no mínimo, um resgatador graduado
(médico veterinário ou biólogo) ou técnico e um auxiliar, formação esta que variava
de acordo com a necessidade diária de cada lote em supressão ou atividades
relacionadas.
Devido à grande variação de vivência profissional entre os resgatadores,
as equipes sempre foram dispostas a campo de forma que os cooperados mais
experientes pudessem prestar auxílio às equipes próximas. O mesmo ocorreu na
disposição dos auxiliares de campo, pois alguns apresentavam conhecimento
profundo em relação à fauna e à flora locais, assim como a tranquilidade e
segurança para executar capturas. Sempre utilizamos um veterinário experiente em
cada margem, em prontidão para prestar auxílio a qualquer outra equipe nas
capturas mais complexas ou quando havia necessidade de intervenção química,
assim como nos atendimentos clínicos emergenciais.
A cada equipe de campo era disponibilizado um kit de utensílios pra
contenção, composto por puçás de rede e pano, cambão (laço de Lutz), pinção e
gancho herpetológico, assim como luvas de raspa de couro, de tecido e
emborrachadas (Figura 11).
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FIGURA 11 - Kit de equipamentos de captura

Foto: Paulo Schmidilin.

As equipes utilizavam para transporte das capturas caixas de plástico ou
de madeira, sendo estas manufaturadas no CT (Figuras 12 e 13), de acordo com a
espécie capturada.
Em alguns momentos, foi necessário o uso de armadilhas de gatilho com
porta de encaixe ou alçapão (Figura 14).

FIGURA 12 - Caixas de plástico com tampas perfuradas

Foto: Paulo Schmidilin.
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FIGURA 13 - Caixas de diferentes portes

Foto: Paulo Schmidilin.

FIGURA 14 - Armadilhas construídas no CT

Foto: Paulo Schmidilin.

3.1.4.3 Centro de Triagem Base
O Centro de Triagem Base do Resgate de Fauna possuía uma equipe
composta pelo Coordenador do CT, um biólogo taxonomista, um veterinário
especialista em animais selvagens e quatro auxiliares, sendo esses responsáveis
pela translocação diária dos indivíduos aptos.
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3.1.5 Captura e Coleta de Entomofauna

3.1.5.1 Introdução
Os insetos constituem o grupo de animais mais numeroso do reino animal
(Thomazini, 2000) e o que apresenta maior diversidade, com cerca de um milhão de
espécies já descritas (Gallo et al, 2002; Oliveira, 2008).
Aproximadamente 100.000 espécies foram registradas para o Brasil e
estimativas apontam que devam existir pelo menos sete vezes mais espécies que as
atualmente registradas (Lewinsohn e Prado, 2002).
Segundo Ruppert e Barnes (1996), este grandioso número de espécies e
também de indivíduos evidencia o sucesso evolutivo destes invertebrados, que
desenvolveram adaptações que os capacitaram à viver em todos os ambientes
(exceto em alto mar).
Entre essas adaptações destacam-se o exoesqueleto quitinoso, asas
funcionais, tamanho reduzido e o desenvolvimento da metamorfose (Carrano e
Moreira, 2006), que influenciaram significativamente na extensão de sua distribuição
geográfica.
Essa capacidade de propagar-se e explorar novos ecossistemas
proporcionaram aos insetos uma alta diversidade de hábitos alimentares, como
material celulósico vivo ou morto, folhas, frutos, raízes, troncos, livros, móveis,
materiais em decomposição como frutas, animais em geral, fezes; grãos
armazenados, pólen, néctar, sangue, fluidos corpóreos, além do canibalismo e
predação (Gallo et al, 2002; Carrano e Moreira, 2006) o que confere aos insetos uma
grande importância no funcionamento dos ecossistemas naturais (Thomazini, 2000).
Buscando reconhecer áreas faunísticas representativas dos vários
ambientes e ecossistemas do Estado do Paraná, em 1986, gerenciado pelo Centro
de Identificação de Insetos Fitófagos - CIIF, do Departamento de Zoologia da
Universidade Federal do Paraná, foi realizado um dos trabalhos de maior relevância
científica para a Entomologia no Estado, o Levantamento da Fauna Entomológica no
Estado do Paraná - PROFAUPAR. Esse projeto foi desenvolvido em oito localidades
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do Estado do Paraná, entre elas a cidade de Telêmaco Borba, que apresentou o
maior índice de diversidade para a ordem Coleoptera.
Todo o material coletado pelo Resgate de Fauna da UHE Mauá,
acondicionado e ordenado, foi aceito pela Coleção Entomológica Padre Jesus Moure
(DZUP), do departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR),
conforme consta na Declaração de interesse no Anexo 4.

3.1.5.2 Metodologia
A coleta de insetos durante o período de supressão da vegetação foi
realizada pelas equipes do Resgate de Fauna durante as atividades a campo e de
forma oportunista. Essas coletas foram aleatórias em toda a extensão do
reservatório, realizadas com redes entomológicas e vidros letais, visando um
levantamento representativo de famílias e subfamílias da entomofauna na área de
influência direta do empreendimento.
Esses invertebrados, larvas e adultos, foram transportados para o Centro
de Triagem onde foram conservados em meio líquido (álcool 70%) e foram triados.

FIGURA 15 - Sala de triagem de entomofauna

Foto: Vanessa Amaral.

22

A identificação destes animais em nível de família e/ou subfamília foi
realizada com auxílio de estereomicroscópio da marca Biofocus (80X de aumento) e
bibliografias especializadas (Borror e Delong, 1988; Costa et al., 2006).
Os insetos identificados permaneceram armazenados em álcool 70% e
foram encaminhados à Coleção Entomológica Padre Jesus Moure, do departamento
de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, na cidade de Curitiba, PR. Depósito
na sala de triagem de entomofauna pode ser observado na Figura 15.

3.1.6 Captura e Coleta de Anfíbios

3.1.6.1 Introdução
A Classe Amphibia engloba três Ordens de animais:
a) Gymnophiona ou Apoda, que são as cobras-cegas;
b) Caudata ou Urodela, conhecidas como salamandras; e
c) Anura, que são os sapos, rãs e pererecas (Drummond et al, 2008).
No Brasil existem registros dessas três ordens de anfíbios, sendo 913
espécies de Anuros divididos em 19 famílias, uma única espécie de Caudata e 32
espécies de Gymnophionas distribuídas entre quatro famílias, totalizando 946
espécies em 24 famílias (SBH, 2012). O Brasil é o país com maior número de
espécies representantes da anurofauna, sendo o bioma Mata Atlântica responsável
por 55% de todas as espécies brasileiras (Storti, 2011), além de também possuir a
maior taxa de endemismo de anuros do mundo (Conte, 2006).
Machado e Bernarde (2002) atribuem à bacia do Tibagi o montante de 40
espécies de Anuros distribuídos em 6 famílias, sendo que na área do Médio Tibagi,
onde está localizado o empreendimento, foram descritas 27 espécies e quatro
famílias pelos autores.
Segundo

levantamentos

bibliográficos,

de

coleções

zoológicas

e

amostragem do Programa “Monitoramento da Fauna de Vertebrados Terrestres na
UHE Mauá: Monitoramento Durante a Supressão Vegetacional” realizado por HORI
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(2011), ocorrem 43 espécies de anfíbios na Área de Influência da UHE Mauá, os
quais são pertencentes à ordem Anura e são distribuídos em 11 famílias.
Durante o monitoramento de fauna realizado por HORI (4ª relatório,
2012), 32 espécies foram registradas no monitoramento de pré-impacto. Já na
supressão, foram encontradas 21 espécies, sendo uma nova. Durante a Fase de
Enchimento, foram registradas 28 espécies, das quais duas espécies ainda não
coletadas, totalizando assim, 35 espécies, representando 90% da anurofauna
conhecida no município de Telêmaco Borba.

3.1.6.2 Metodologia
A metodologia utilizada para realização do resgate dos anfíbios se deu
através da Busca Ativa e Encontros Ocasionais, sendo específica em cada fase do
resgate coforme descrito a seguir.
A Busca Ativa foi realizada no interior do canteiro de obras, nas vias de
acesso e nos lotes da supressão, através de deslocamentos lentos a pé, revirando
troncos, pedras, tocas, folhiços e qualquer outro ambiente que seja caracterizado
como micro habitat e/ou refúgio para as espécies ocorrentes na região. A busca foi
realizada com a procura visual destes animais em atividade ou em repouso. O foco
principal foi o afugentamento dos animais em direção a áreas contíguas não
previstas

no

desmatamento,

que

apresentassem

características

ecológicas

equivalentes à área original. Apenas animais que não demonstraram possibilidade
de afugentamento ou estivessem em risco de vida pela atividade de supressão
foram resgatados.
Os Encontros Ocasionais corresponderam aos anfíbios feridos ou mortos
encontrados durante os deslocamentos até as áreas dos lotes durante a Fase de
Supressão.
A captura dos anfíbios foi realizada manualmente com o uso de luvas de
algodão revestidas por látex. Os animais coletados foram acondicionados,
inicialmente, na Fase de Supressão, em caixas de plástico contendo água e furos na
tampa para circulação de ar, além de serem forradas com substratos diferenciados
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de acordo com os hábitos de cada espécie. Ainda na Fase de Supressão, as caixas
foram substituídas por sacos plásticos de tamanhos variados, atendendo à
necessidade de cada indivíduo coletado. Os recintos plásticos eram umedecidos, e
recebiam substrato para fixação e esconderijo, além de proteger os animais de raios
solares e choques mecânicos (Figura 16).

FIGURA 16 - Saco plástico para transporte de anfíbios

Foto: Acervo INTERCOOP.

Ao contrário das embalagens temporárias para os demais anfíbios, as
usadas para as cecílias (Siphonops sp.) continham terra em quantidade suficiente
que as permitia se refugiar no substrato, protegendo-as contra o sol e calor
excessivo, situação que poderia lhes causar morte rápida.

3.1.7 Captura e Coleta de Répteis

3.1.7.1 Introdução
Os répteis são animais que possuem em comum a ectotermia e a pele
recoberta por escamas. São os animais conhecidos como tartarugas (Testudinata),
jacarés (Crocodilia), lagartos, serpentes e anfisbenas (Squamata) que, em conjunto,
constituem a Classe Reptilia. Apesar de os jacarés terem sido mais aparentados ao
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grupo das aves, formando um grupo parafilético, eles continuam sendo agrupados
nesta classe com os demais répteis (Machado et al., 2008).
Segundo Machado (2008) a fauna reptiliana do Brasil é constituída por 738
espécies, sendo 36 espécies de quelônios, seis espécies de crocodilianos, 248
espécies de lagartos, 67 espécies de anfisbenas e 381 espécies de serpentes,
abrangendo 34 famílias (Bérnils e Costa, 2012). Sua distribuição é heterogênea pelos
biomas do território nacional (Silveira et al., 2010) e, devido à sua ectotermia, são
mais diversos e abundantes em regiões mais quentes do país. Dessa forma, a maior
diversidade de répteis ocorre na Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga.
O conhecimento da fauna reptiliana do Paraná é restrito a poucos
trabalhos (Bernarde e Machado, 2002), não havendo até o momento uma listagem
das espécies ocorrentes no estado. Para a região da bacia do rio Tibagi há registro
na literatura de 5 espécies de quelônios, duas espécies de crocodilianos, 10
espécies de lagartos, duas espécies de anfisbenas e 41 espécies de serpentes
(Bernarde e Machado, 2002; Rocha et al., 2003; LACTEC, 2008; HORI, 2011; HORI,
2012), totalizando 60 espécies da fauna reptiliana local, representando 8,12% do
total de espécies registradas no Brasil.

3.1.7.2 Metodologia
A metodologia utilizada para realização do resgate em campo de espécies
da Classe Reptilia se deu através da Busca Ativa e Encontros Ocasionais, além de
Chamados de Emergência atendidos para animais encontrados nas dependências
do empreendimento.
A Busca Ativa foi realizada acompanhando as frentes de Supressão
Vegetacional, através de deslocamentos lentos a pé, revirando troncos, pedras,
tocas, folhiços e qualquer outro ambiente que seja caracterizado como micro habitat
ou refúgio para as espécies ocorrentes na região, com a procura visual desses
animais em atividade ou repouso. O afugentamento dos animais em direção a áreas
contíguas não previstas no desmatamento, que apresentassem características
ecológicas equivalentes à área original foi o foco principal. Apenas animais que não
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demonstraram possibilidade de afugentamento ou estivessem em risco de morte
pela atividade de supressão foram resgatados.
Os Encontros Ocasionais correspondem aos répteis feridos ou mortos
encontrados durante os deslocamentos até as áreas dos lotes durante a Fase de
Supressão.
A captura de serpentes foi realizada com o uso de ganchos e pinções,
específicos para este fim, com acondicionamento em caixas de madeira para o
transporte. No caso de serpentes peçonhentas, as caixas em que as mesmas foram
acondicionadas eram marcadas com fita zebrada, caracterizando o risco envolvido.
Os demais representantes da Classe Reptilia (lagartos, quelônios e
anfisbenas)

foram

capturados

manualmente

utilizando

luvas

de

raspa

e

acondicionados em caixas plásticas para o transporte, exceto para indivíduos de
maior porte da espécie Salvator merianae, que, por apresentarem maior perigo aos
profissionais da Equipes de Resgate, foram capturados utilizando puçá de rede e
luvas de raspa e acondicionados em caixas de madeiras.
Após o final da atividade de resgate, todos os animais capturados e
acondicionados foram encaminhados ao Centro de Triagem. Aqueles que
necessitaram de atendimento emergencial, foram encaminhados imediatamente
após suas capturas.

3.1.8 Captura e Coleta de Aves

3.1.8.1 Introdução
Segundo o CBRO - Comitê Brasileiro de Estudos Ornitológicos (2011)
ocorrem 1.801 espécies de aves em território brasileiro. Cerca de 10% dessas estão
ameaçadas. A resposta das aves à alterações no habitat varia desde aquelas que se
beneficiam e aumentam suas populações, até aquelas que entram em risco de
extinção na natureza (Marini e Garcia, 2005).
Um dos biomas mais afetados pela ação humana é o da Mata Atlântica,
que possui grande riqueza e endemismo de várias espécies faunísticas e florísticas
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nela viventes. A Mata Atlântica contém quase 76% das espécies de aves
ameaçadas e endêmicas do Brasil, fazendo do bioma o de maior prioridade de
conservação da avifauna no país (Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 2002).
Dentre as regiões prioritárias para a conservação de aves ameaçadas, inclui-se a
fisionomia regional da Floresta Atlântica do Norte do Paraná.
Para o estado do Paraná, já foram registradas 744 espécies,
demonstrando a riqueza da avifauna paranaense (Scherer-Neto et al., 2011). No
estudo da composição da avifauna da bacia do rio Tibagi, Anjos (2002) atribui à
região um total de 482 espécies, sendo esse total equivalente a 69% da avifauna
paranaense representada na bacia, demonstrando a alta biodiversidade da região.
Esse montante é devido à presença de áreas florestadas sob o domínio de duas
fisionomias vegetais: floresta ombrófila mista e floresta estacional semidecidual,
também sob influência de formações vegetacionais adjacentes do tipo estépico
(campos naturais) e savânico (cerrados).
As aves, devido às suas variadas adaptações, como nos hábitos
alimentares (frugívoros, granívoras, insetívoras, nectarívoras, carnívoras, piscívoras,
detritívoras ou necrófagas, e onívoras), são animais muito importantes para a
manutenção do equilíbrio ecológico de uma área ou fragmento. Além disso, riqueza
de aves é positivamente associada ao tamanho dos fragmentos (Colli et al, 2003).
De acordo com os estudos realizados pela HORI (2011), apenas na área
de influência da UHE Mauá foram registradas 433 espécies de aves, distribuídas em
60 famílias, o que corresponde cerca de 88% da avifauna conhecida na bacia do rio
Tibagi. Destas, 22 espécies de aves são migratórias na área de estudo, sendo 17
espécies migrantes intratropicais de maiores distâncias como, por exemplo,
Elanoides forficatus e Ictinia plumbea. Nessa área algumas espécies merecem
atenção especial por se tratarem de interesse conservacionista como, por exemplo,
Falco femuralis (falcão-de-coleira), Pyrrhura frontalis (tiriba-de-testa-vermelha),
Spizaetus melanoleucus (gavião-pato), Primolius maracana (maracanã-verdadeira),
Nyctiphrynus ocellatus (bacurau-ocelado) e Dryocopus galeatus (pica-pau-de-caracanela). Adicionalmente, espécies do gênero Sporophila são consideradas em
condição delicada e espécies como Urubitinga coronata (águia-cinzenta) e Amazona
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vinacea (papagaio-do-peito-roxo) estão alocadas na categoria vulnerável (VU),
devido à degradação de seu habitat.
Além de interesse conservacionista, algumas espécies registradas
apresentam exigências ecológicas que as tornam indicadoras ambientais, e neste
item

com

características

biológicas

relevantes,

encontram-se

as

espécies

migratórias (HORI, 2011). É possível detectar mudanças no clima através do
comportamento de algumas aves, as quais podem atrasar ou adiar suas migrações
(Jenni e Kéry, 2003) e, como consumidores finais de cadeias alimentares, tendem a
acumular metais pesados através da alimentação, indicando assim, como no caso
das aves piscívoras, a qualidade dos cursos d’água (Vieira, 2006).Vale ressaltar que
os impactos de perturbações ambientais sobre espécies migratórias podem ser
considerados distintos daqueles que atingem aves que não realizam tais
deslocamentos em virtude da dinâmica, embora repetitiva, de suas ocorrências.
Desse modo, segundo HORI (2011), o impacto da degradação sobre a
comunidade de avifauna é bastante heterogêneo, sendo que algumas espécies não
se deslocam da área afetada, apenas se refugiando em “áreas secundárias”,
deparando-se, por sua vez, com indivíduos já estabelecidos e iniciando uma
possível disputa por habitat nesses locais.

3.1.8.2 Metodologia
Conforme Pachaly (1992) o método de captura, manual ou através de
equipamentos, deve sempre levar em consideração a segurança da equipe e a
integridade física das aves, levando em consideração fatores específicos (fragilidade
óssea p.ex.) e inespecíficos (stress, características anátomo-fisiológicas gerais),
variando de acordo com o táxon em questão.
A forma de contenção física empregada também sofreu variações de
acordo com a situação de captura. Foram utilizados puçás de pano, redes de
captura confeccionados com materiais leves e diretamente com luvas de proteção
de diferentes espessuras.
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O método de contenção para as aves, principalmente as de pequeno
porte (na maioria das vezes passeriformes), deve ser realizada com cautela devido à
saúde do animal. Como as aves não possuem respiração diafragmática, estas
dependem da expansão do tórax para tal atividade e, portanto, os cuidados para a
contenção estão diretamente relacionadas a esse aspecto de sua biologia.
A contenção de aves de pequeno porte consiste em segurar a ave com o
dorso desta para a palma da mão, com o pescoço da ave entre os dedos indicador e
médio, cuidando sempre para não ocorrer o estrangulamento da mesma, e os dedos
polegar e anular sobre o corpo da ave ou segurando o tarso (Matter, 2010). Para as
aves de pequeno porte resgatadas, sacos de pano foram necessários para a
manutenção temporária e transporte até o Centro de Triagem. O acondicionamento
nesses sacos resulta em diminuição do estresse e evita que o espécime se debata,
o que pode ocasionar traumas (Figura 17). Já aquelas de maior porte foram
contidas em caixas de transporte, sendo enviadas imediatamente ao Centro de
Triagem. Em situações de resgate de ninhegos ou ovos, estes eram transportados,
se possível, com o ninho até o Centro de Triagem, ou acondicionados em caixas
preenchidas com material protegendo-os de qualquer trauma.

FIGURA 17 - Sacos de pano para acondicionamento de avifauna

Foto: Paulo Schmidilin.
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3.1.9 Captura e Coleta de Mamíferos

3.1.9.1 Introdução
Os primeiros mamíferos surgiram no Triássico, há 220 milhões de anos, a
partir de uma linhagem de répteis predadores, chamados Sinapsida. Estes deram
origem aos Terapsida, os quais deram origem aos Cynodontia, grupo do qual os
mamíferos atuais tiveram origem. Na América do Sul, a evolução da diversidade
desse grupo pode ser dividida em três momentos: a separação da América do Sul
da América do Norte no Paleoceno, quando marsupiais, desdentados e ungulados
permaneceram no sul; a formação de pequenas ilhas entre América do Norte e
América do Sul, possibilitando a migração de pequenos mamíferos para o sul no
Oligoceno, e a formação do istmo do Panamá no Plioceno superior, com a dispersão
de animais em ambos os sentidos entre as Américas (Reis et al., 2011).
Os mamíferos têm um importante papel na manutenção da diversidade e
dos processos biológicos em ecossistemas naturais (Dirzo & Miranda, 1990). O Brasil,
contribuindo com aproximadamente 14% da biota mundial (Lewinsohn & Prado,
2002), abriga cerca de 652 espécies de mamíferos, das quais 250 estão distribuídas
pela Mata Atlântica (Reis et al., 2006). Dessas, 62 estão oficialmente em alguma das
categorias da última lista de espécies brasileiras ameaçadas de extinção (Chiarello et
al., 2008). No Livro Vermelho de Fauna Ameaçada do Estado do Paraná, 56 espécies
de mamíferos estão presentes em alguma das categorias de ameaça, sendo 35 delas
de mamíferos de médio e grande porte (Mikich e Bernils, 2004).
Os primatas, em sua maioria endêmicos à Mata Atlântica, contribuem com
40% dos táxons ameaçados. Carnívoros e roedores são também particularmente
ameaçados. Levando-se em consideração o número de espécies de mamíferos
ameaçados por habitat, 29% vivem em ambientes marinhos, 18% na Mata Atlântica,
13% nos Pampas, 12% no Cerrado, 11% no Pantanal, 7% na Amazônia e 6% na
Caatinga. A perda e a fragmentação de habitat causados pela ocupação humana
constituem as maiores ameaças aos mamíferos terrestres. Aqueles de médio e
grande porte ainda sofrem pressão de caça (Chiarello et al., 2008).
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Uma grande ameaça, principalmente aos pequenos mamíferos, é a
escassez de conhecimento científico básico, particularmente em taxonomia,
sistemática, distribuição e história natural. Poucas localidades são adequadamente
amostradas e listas locais são usualmente incompletas. A deficiência de
conhecimento prejudica iniciativas conservacionistas e de manejo, assim como
análises regionais (Costa et al., 2005).
O hotspot da Mata Atlântica é o segundo em termos de diversidade de
mamíferos só perdendo para a Amazônia, mas possui um número significativamente
maior de espécies (total e endêmicas) do que o esperado, dada sua área (Fonseca et
al., 1999). Os animais da Mata Atlântica são afetados pela intensa destruição de seu
ambiente (Brooks e Rylands, 2003). A fragmentação é crítica, apenas um quarto de
todas as áreas protegidas nesse bioma é grande o suficiente para sustentar
populações viáveis de primatas e roedores de médio e grande porte (Chiarello, 2000).
Algumas espécies não estão ameaçadas no Brasil como um todo, mas
são extremamente raras ou podem estar até mesmo extintas em grandes áreas de
sua distribuição original. Grandes mamíferos, como a anta (Tapirus terrestris) e o
queixada (Tayassu pecari) que não estão na Lista Brasileira de Espécies
Ameaçadas por apresentarem distribuição ampla e serem abundantes em partes da
Amazônia, tornaram-se extremamente raras na Mata Atlântica (Cullen et al., 2000).
A conservação de mamíferos tem se beneficiado de iniciativas de
organizações governamentais e não governamentais, incluindo avanços na legislação,
iniciativas em âmbito nacional para definição de áreas prioritárias para conservação,
planos de manejo para várias espécies ameaçadas, planejamento sustentável da
paisagem e criação de novas unidades de conservação (Costa et al., 2005).
No entanto, dada a perda de habitat no país, torna-se urgente a definição
de um programa nacional para inventários de curta e longa duração, além de apoio
às coleções científicas. Nos últimos anos, houve um progresso notável em relação à
conservação de mamíferos no Brasil, porém as ameaças estão crescendo
rapidamente e a ciência da conservação precisa acompanhar esse crescimento a
fim de minimizar e eliminar estas ameaças (Costa et al., 2005).
Considerando que a perda do habitat natural é vista como irreparável, os
cuidados ambientais pertinentes ao setor elétrico em relação à fauna silvestre tem
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sido alvo de criticas do meio científico (Wilson, 1997; Ehrlich, 1997; Rodrigues,
2001). Nesses termos, a realização de inventários, o monitoramento das populações
antes, durante e após o enchimento de reservatórios e o resgate dos animais
durante a obra têm sido práticas recomendadas pelos órgãos ambientais como
medidas mitigadoras do impacto sobre a fauna silvestre nas áreas de influência das
hidrelétricas. Inventário, monitoramento e resgate constituem-se nas ações mais
comuns no discurso da proteção à fauna, mas a realização efetiva desse discurso
ainda depende de se preencher a lacuna do conhecimento de onde, quando e como
executá-las (Müller, 1995; Rodrigues, 2001).
As dimensões dos impactos do empreendimento estão intimamente
relacionadas ao tamanho do reservatório e à composição, estrutura e situação da
fauna e da vegetação na área. Leva-se em consideração o bioma e suas
características peculiares, e, com isso, o impacto terá também grande variação
espacial. O principal impacto é decorrente da supressão da vegetação e do
enchimento do reservatório, que se dá logo ao término da construção, impactando
diretamente indivíduos residentes e visitantes, os quais utilizam as áreas como sítios
de alimentação e nidificação. O impacto das hidrelétricas é altamente diferenciado
sobre os elementos da fauna por estar associado aos seus modos de vida,
especializações e capacidade de deslocamento.
Animais da fauna intersticial dos solos das regiões de baixada, animais
especializados no uso de matas de galeria e outras formações características dos
fundos dos vales tendem a sofrer mais com o súbito alagamento das áreas onde
viviam. Aves e animais de grande porte com capacidade de deslocamento maior,
tendem a migrar e ocupar áreas similares às que viviam antes, mas mesmo estes
animais bem sucedidos em escapar da inundação podem passar por dificuldades
como disponibilidade de recursos e abrigos escassa, elevada exposição a
predadores e estruturas sociais estabelecidas ou densidades populacionais
relativamente altas nas suas áreas destino (Marinho-Filho, 1999).
Na situação de grande desconhecimento sobre as espécies e de seus
padrões de abundância e dinâmica populacional é impossível formular previsões
acuradas sobre a extensão do dano populacional. Censos populacionais de espécies
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indicadoras, desde antes da Fase de Enchimento, permitem a comparação com
dados obtidos durante e depois do enchimento do reservatório e ao longo da Fase de
Operação. Investir no monitoramento da fauna é essencial para qualquer avaliação de
eficiência das práticas conservacionistas adotadas (Marinho-Filho, 1999).

3.1.9.2 Metodologia
A Busca Ativa foi realizada acompanhando as frentes de Supressão
Vegetacional, através de deslocamentos lentos a pé, revirando ambientes que
fossem caracterizados como micro habitat ou refúgio para as espécies ocorrentes na
região, com a procura visual desses animais em atividade, repouso ou fuga das
frentes de supressão. O afugentamento dos animais em direção a áreas contíguas
não previstas no desmatamento, que apresentassem características ecológicas
equivalentes à área original foi o foco principal. Apenas animais que não
demonstraram possibilidade de afugentamento ou estivessem em risco de vida pela
atividade de supressão foram resgatados.
Os Encontros Ocasionais corresponderam aos mamíferos feridos ou
mortos encontrados durante os deslocamentos até as áreas dos lotes durante a
Fase de Supressão.
A captura de mamíferos de pequeno a médio porte que não oferecessem
risco aos resgatadores foi realizada com o uso de luvas de raspa e/ou puçás de rede
(quando necessário). Os animais de pequeno porte foram acondicionadas em caixas
plásticas com substrato condizente com a biologia de cada espécie e que não
causasse injúrias aos animais durante o transporte. Animais de médio porte foram
acondicionados em caixas de madeira para o transporte.
Animais de médio a grande porte que apresentassem risco aos
resgatadores foram capturados com puçá de rede, cambão ou armadilhas
construídas para este fim, sendo acondicionados em caixas de madeira condizente
com seu porte para o transporte.
Após o final da atividade de resgate, todos os animais capturados e
acondicionados foram encaminhados ao Centro de Triagem. Aqueles que necessitaram
de atendimento emergencial foram encaminhados imediatamente após suas capturas
para avaliação de médico veterinário.
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3.2 FASE DE ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO
As atividades das equipes de fauna consistiram em realizar capturas após
a supressão vegetacional em todos os lotes, durante o enchimento do reservatório e
após o enchimento do mesmo.
Diariamente foram realizadas reuniões entre as Equipes de Resgate e o
Coordenador, para avaliar e discutir as atividades ocorridas no dia e adequar o
planejamento do dia posterior, utilizando os mapas relacionados às cotas de
enchimento e áreas prioritárias, exemplificado nas Figuras 18 e 19.
A Figura 20 demonstra a divisão realizada na área de enchimento do
reservatório para melhor ordenar os esforços das equipes embarcadas, os
resgatadores que atuaram por terra continuaram a utilizar a nomenclatura dos lotes.
As áreas eram: A) Barragem a Astronium, B) Barra Grande, C) Bota, e
D) Calcanhar ao Fim do Reservatório.

3.2.1 Vias de Acesso e Localização dos Centros de Triagem Móvel
Visando fornecer subsídios à logística do resgate de fauna e flora durante
o enchimento do reservatório da UHE Mauá, foi realizado levantamento
georreferenciado e avaliação das vias de acesso em ambas às margens do Tibagi,
sendo essas classificadas em pavimentada (saibro) e sem pavimento. As vias foram
selecionadas por apresentar potencial de utilização nas diferentes cotas, assim
como permitir o acesso ao rio. As áreas propostas para utilização dos Centros de
Triagem Móvel (CTM) foram nove na margem direita do Tibagi e oito na margem
esquerda, sendo que, nessa margem, três seriam de acesso ao rio Barra Grande
(Figura 21 e Anexo 5).
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FIGURA 18 - Área
as atingidas pelo enchimento do re
eservatório da UHE Mauá em cada cota
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FIGURA 19 - Map
pa de campo modificado a cada 5 m
metros de diferenç
ça de cota (605 a 635)
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FIG
GURA 20 - As quatro áreas do
o resgate emba
arcado

38

FIGURA 21 - Mapa
a de vias de acess
so ao rio para fins de planejamento
o de logística de re
esgate

Fonte: Intercoop
p.

39

3.2.2 Infraestrutura

3.2.2.1 Centro de Triagem Base
Foram montados novos recintos externos para o período de enchimento
do reservatório, sendo dois abertos, destinados a animais já em internamento no CT
(Figuras 22 e 23), dois fechados para acondicionamento de novos indivíduos e dois
com o objetivo de enriquecimento ambiental (EA) e fisioterápico.

FIGURA 22 - Recinto do jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris)

Foto: Rodrigo Neves de Oliveira.

FIGURA 23 - Recinto externo do cateto (Pecari tajacu)

Foto: Rodrigo Neves de Oliveira.
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3.2.2.2 Centros de Triagem Móvel
Foram utilizados dois Centros de Triagem Móvel, instalados em trailers,
permitindo o deslocamento quando necessário. Foram inicialmente posicionados um
em cada margem do rio Tibagi e posteriormente os dois na margem esquerda, um
próximo à barragem e outro na margem do rio Barra Grande (Figuras 24 e 25).

FIGURA 24 - Centro de Triagem Móvel I

Foto: Vanessa Amaral.

FIGURA 25 - Centro de Triagem Móvel II

Foto: Vanessa Amaral.
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Cada unidade foi dimensionada para suprir todas as necessidades de
atendimento veterinário e atender às exigências de procedimentos biométricos e
marcação dos espécimes capturados. Somente nos casos de procedimentos
cirúrgicos mais complexos, internamentos emergenciais e qualquer caso clínico que
impossibilitasse

a

translocação

imediata

os

indivíduos

capturados

foram

encaminhados ao Centro de Triagem Base.

3.2.3 Capacitação dos Funcionários e Consultores
Atendendo ao inciso IV do artigo 13 da Instrução Normativa n.º 146/2007
do IBAMA, foi realizado treinamento com todos os participantes das Equipes de
Resgate (Figura 26). Os temas abordados foram:
•

O empreendimento;

•

Segurança no trabalho;

•

Estudos de caso e relatos de resgate realizados em outros locais;

•

Logística;

•

Contenção e manejo por espécie;

•

Utilização de equipamentos e acondicionamento das capturas-coletas;

•

Fluxograma e cronograma de trabalho.

FIGURA 26 - Treinamento dos novos auxiliares de campo

Foto: Acervo INTERCOOP.
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3.2.4 Composição e Disposição das Equipes do CT e Resgate
Nessa fase, a Equipe de Resgate de Fauna foi constituída por 28
resgatadores graduados (biólogos, engenheiros florestais e médicos veterinários),
um técnico em meio ambiente, um técnico em segurança do trabalho e 24 auxiliares
de campo.

3.2.4.1 Coordenação e logística
Um Coordenador do Resgate de Fauna (médico veterinário) e dois
técnicos foram responsáveis pela logística.

3.2.4.2 Resgate por terra
Foram quatro equipes responsáveis pelo resgate de fauna não
embarcado, constituídas por um resgatador e quatro auxiliares. Atuaram
normalmente duas equipes em cada margem, encarregadas do transporte dos
indivíduos capturados pelos resgatadores embarcados ao respectivo Centro de
Triagem, auxílio nas translocações e em qualquer outro atendimento ou suporte
necessário ao bom andamento dos serviços.

3.2.4.3 Resgate por água
Foram oito equipes embarcadas, formadas pelo barqueiro, fornecido pela
contratante, e dois resgatadores graduados.

3.2.4.4 Centro de Triagem Base
Equipe composta pelo Coordenador do Centro de Triagem, biólogo,
veterinário e quatro auxiliares.

3.2.4.5 Centros de Triagem Móvel
Cada CTM possuía um biólogo, um veterinário e dois auxiliares.
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3.2.5 Captura e Coleta de Entomofauna
Entre os insetos coletados na área do reservatório da UHE Mauá e em
suas margens destacam-se representantes das ordens Diptera (moscas e
mosquitos), Coleoptera (besouros), Blattodea (baratas), Hemiptera (percevejos)
entre outras que apresentam importância médica. Devido à aproximação das
comunidades locais ao corpo de água do reservatório e à grande mudança ocorrida
no ambiente natural, foi importante considerar a busca por espécies com potencial
vetorial zoonótico e características biológicas de utilização de ambientes
antropizados.
A ordem Diptera é uma das mais conhecidas quanto às doenças
transmitidas ao homem. Espécies de Diptera da família Culicidae, são responsáveis
pela transmissão da dengue, malária, e encefalite, apontadas entre os principais
problemas de saúde das regiões tropicais do planeta (El Haget al., 2001).
Outros representantes da Ordem Diptera que merecem atenção e que
foram coletados no reservatório da UHE Mauá são moscas conhecidas vulgarmente
como mutucas. Pertencem à subordem Brachycera e família Tabanidae, com mais
de 4.200 espécies conhecidas no mundo. Na América Central e do Sul existem mais
de 1.800 espécies. São capazes de transportar mecanicamente vírus e bactérias,
aderidos à sua probóscide, como as bactérias Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Enterobacter cloacae e Serratia marcescens. Muitos desses microrganismos
são patógenos ao ser humano e o comportamento hematófago das fêmeas dessas
moscas causa a transmissão (Luz-Alves et al., 2007).
Alguns insetos da Ordem Hemiptera também apresentam comportamento
hematófago, como certas espécies da subfamília Triatominae, família Reduviidae, com
representantes encontrados na área do reservatório da UHE Mauá.
Estes triatomíneos, popularmente conhecidos como “barbeiros” ou
“chupanças”, são vetores da doença de Chagas, considerada como uma parasitose
de natureza endêmica com pronunciada relevância entre as doenças cardíacas na
América do Sul, causada pela infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi (Dias et
al., 2002).
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A transmissão da doença ocorre devido ao comportamento destes
triatomíneos de defecar durante ou logo após a hematofagia, fazendo a deposição
de suas fezes contaminadas com o T. cruzi sobre a área lesada durante o repasto,
que normalmente ocorre na região facial incluindo os olhos, nariz e boca. Nesse
momento, as formas infectantes do parasita são transferidas para a circulação do
hospedeiro (Guhl et al., 1996).
As doenças relacionadas aos insetos não estão sempre relacionadas ao
seu comportamento alimentar. Alguns Coleoptera, por exemplo, são “insetos
defensivos” podendo, em defesa própria, agredir o homem quando ameaçados ou
pressionados contra a pele. É o que ocorre com besouros da família Staphylinidae,
do gênero Paederus, que secreta uma toxina causticante e vesicante, chamada
pederina (Cardoso et al., 2003), quando pressionado contra a pele. A pederina
causa prurido, hiperemia e dor local, podendo ainda ocorrer febre, artralgia, e
vômitos que podem ser tratadas ambulatorialmente sem deixar sequelas (Nichols et
al., 1990). Houveram incidentes, em três resgatadores, com este gênero de
besouros durante o resgate de fauna no enchimento do reservatório. O quadro
clínico dos casos variou de leve a moderado.
Ainda entre os Coleoptera, as famílias Meloidae e Oedemeridae também
provocam dermatite com características semelhantes às causadas pela pederina
(Nichols et al., 1990).
A captura e coleta de entomofauna foi realizada nessa fase de forma
similar à outra fase do empreendimento. Todas as Equipes de Resgate a campo
carregavam material para contenção e acondicionamento de representantes da
entomofauna.
Na Fase de Enchimento, os insetos triados foram também acondicionados
em mantas entomológicas, que podem ser confeccionadas com duas tiras de papel
superpostas e dobradas em sequência alternada. No quadrado central formado pela
sobreposição das tiras, deve ser acomodada uma fina camada de algodão onde são
dispostos os insetos. As mantas entomológicas exigem pouco espaço para estocagem
e exigem menos gastos e esforço com manutenção quando alocados em museu.
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A identificação desses animais em nível de família e/ou subfamília foi
realizada com auxílio de estereomicroscópio da marca Biofocus (80X de aumento) e
bibliografias especializadas (Borror et al.,1997; Costa et al.,1999).
Os insetos identificados permaneceram armazenados em álcool 70% e
foram encaminhados à Coleção Entomológica Padre Jesus Moure, do Departamento
de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, PR.

3.2.6 Captura e Coleta de Anfíbios
Durante essa fase, a Busca Ativa também foi utilizada, focando em áreas
específicas com auxílio de embarcações para acessar ilhas formadas por ocasião do
enchimento, copadas ainda não completamente submersas e materiais flutuantes.
No caso de encontro de agrupamentos de girinos ou imagos em ilhas
formadas ou em processo de formação, os mesmos foram imediatamente
translocados às margens do reservatório em local com remanescente florestal, e, em
raros casos, esses grupos (por vezes centenas de indivíduos) foram levados ao CT,
sendo registrados como um número tombo para o grupo.

FIGURA 27 - Estrutura em forma de jangada, confeccionada artesanalmente para apoio no resgate
de anurofauna

Foto: Acervo INTERCOOP.
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Os Encontros Ocasionais corresponderam aos anfíbios feridos ou mortos
encontrados durante os deslocamentos até as áreas de atracadouros para saídas
com embarcações e Centros de Triagens Móveis.
Nessa Fase de Enchimento do reservatório, foram criadas estruturas com
folhagens para refúgio (Figura 27), dispostas nas ilhas próximas à vegetação que
seria rapidamente alagada, conferindo aos anuros maior chance de sobrevivência
pela presença de um local de escape flutuante e protegido da exposição solar direta.
Posteriormente, a equipe embarcada resgatava os indivíduos sobreviventes.
Nas árvores que ficavam parcialmente submersas, foram resgatados
indivíduos sob a casca de troncos vivos ou mortos, nos receptáculos de bromélias e
no interstício de epífitas.

3.2.7 Captura e Coleta de Répteis
Durante essa fase, a Busca Ativa também foi utilizada focando áreas
específicas com auxílio de embarcações, acessando ilhas formadas, copadas ainda
não completamente submersas e materiais flutuantes. Devido à impossibilidade de
afugentamento nessa fase, todos os espécimes encontrados desse grupo foram
resgatados.
Os Encontros Ocasionais corresponderam aos répteis feridos ou mortos
encontrados durante os deslocamentos até as áreas de atracadouros para saídas
com embarcações e Centros de Triagens Móveis.
A captura de serpentes foi realizada com o uso de ganchos e pinções,
específicos para este fim, e esses animais foram acondicionados em caixas de
madeira para o transporte. No caso de serpentes peçonhentas, as caixas em que as
mesmas foram acondicionadas eram marcadas com fita zebrada, caracterizando o
risco envolvido.
Os demais representantes da Classe Reptilia (lagartos, quelônios e
anfisbenas)

foram

capturados

manualmente

utilizando

luvas

de

raspa

e

acondicionados em caixas plásticas para o transporte, exceto para indivíduos de
maior porte da espécie Salvator merianae,que, por apresentarem maior perigo aos
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profissionais da Equipes de Resgate, foram capturados utilizando puçá de rede e
luvas de raspa e acondicionados em caixas de madeira.
Após o final da atividade de resgate, todos os animais capturados e
acondicionados foram encaminhados ao Centro de Triagem. Aqueles que
necessitaram de atendimento emergencial foram encaminhados imediatamente após
suas capturas.

3.2.8 Captura e Coleta de Aves
Ambas as linhas de frente do resgate, embarcado e em terra, estavam
envolvidas nas buscas ativas na área de alagamento pela ornitofauna afetada.
O resgate embarcado foi responsável pela verificação das copas
expostas, das ilhas já formadas e penínsulas que vieram a formar ilhas; pela
marcação com fita zebrada das árvores ou copadas em que foram encontrados
ninhos com ovos, ninhegos ou filhotes, onde a linha de água do reservatório ainda
tardaria a alcançar; pelo acompanhamento contínuo dos indivíduos em questão;
pela realocação de ninhos naturais próximos à lâmina d’água para locais mais altos
ou fora da área de inundação; pelo monitoramento das realocações; pela captura
dos indivíduos para os quais não havia possibilidade de realocação ou para os quais
esta não foi bem sucedida; e pela coleta dos animais encontrados já em óbito.
As Equipes de Resgate por terra ficaram responsáveis pela busca nos
remanescente florestais não suprimidos que estavam dentro da área de alagamento.
Devido a esse fator, foram realizadas buscas visando a identificar locais utilizados
para a nidificação das aves, tendo sido estabelecidos cinco grupos de estratos para
nidificação das aves, 1 - ninhos em cavidades naturais ou artificiais; 2 - ninhos
escavados no solo; 3 - ninhos construídos sobre o solo; 4 - espécies nidoparasitas
(põe os ovos em ninhos de outras espécies) e 5 - ninhos construídos nos estratos
florestais.
Durante o período

de enchimento do reservatório, além do resgate

embarcado, foram realizados registros utilizando a mesma metodologia utilizada na
fase anterior. Também procedeu-se ao reconhecimento visual e/ou auditivos das
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espécies com auxílio de binóculos 7x42 mm, com utilização de máquinas
fotográficas, sendo as fotos um meio possível para identificação segura, ou então
pela identificação in situ de vocalizações e, em menor grau, coleta de indivíduos
mortos.

3.2.9 Captura e Coleta de Mamíferos
Durante essa fase, a Busca Ativa também foi utilizada, focando áreas
específicas com auxílio de embarcações, acessando ilhas formadas, copadas ainda
não completamente submersas e materiais flutuantes. Todos os espécimes de
pequeno e médio porte encontrados foram resgatados quando possível, e indivíduos
de grande porte puderam ser afugentados quando observado que estavam
aparentemente saudáveis.
Os Encontros Ocasionais corresponderam aos mamíferos feridos ou
mortos encontrados durante os deslocamentos até as áreas de atracadouros para
saídas com embarcações e Centros de Triagens Móveis.
A metodologia dos refúgios artificiais utilizada para anfíbios também se
mostrou eficaz para esse grupo (Figura 28).

FIGURA 28 - Resgatadores montando refúgio

Foto: Andrea Heloísa Cruz.
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3.3 CENTROS DE TRIAGEM

3.3.1 Atividades
Os Centros de Triagem atenderam às especificações dos artigos 14 e 15
da Instrução Normativa n.º 146 de 11 de janeiro de 2007 do IBAMA:
Art. 14 - O centro de triagem da fauna silvestre deverá apresentar
instalações para manutenção temporária dos animais resgatados
(viveiros, terrários, tanques, caixas, recintos, dentre outros); sala para
recepção e triagem; sala para realização de procedimentos clínicos
veterinários; local com equipamento adequado à manutenção do
material biológico, ao preparo dos alimentos e à realização de assepsia
do material a ser utilizado com os animais.
Art. 15 - Os animais mantidos no centro de triagem do empreendimento
deverão receber cuidados específicos como alimentação, tratamento e
ambientação dos recintos sob acompanhamento e responsabilidade de
profissional qualificado.

Como atividades do CT, foram realizados o acondicionamento e a triagem
dos indivíduos resgatados, atendimento clínico veterinário, manutenção médica,
nutricional e sanitária dos pacientes em internamento, manutenção e manejo do
biotério e serpentário, alimentação e enriquecimento ambiental dos animais cativos e
dos que aguardam destinação, cuidados especiais destinados aos filhotes e ovos
resgatados e a preparação e acondicionamento do material biológico coletado que
será encaminhado às coleções científicas.
Além dessas atividades, também foram realizadas funções diárias de
manutenção de limpeza e desinfecção dos recintos e das áreas afins do Centro
de Triagem.
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3.3.2 Recebimento da Fauna
Os indivíduos capturados na área de influência do reservatório da UHE
Mauá foram recebidos nos CTs, onde foram individualizados e passaram por uma
triagem inicial, priorizando o atendimento veterinário dos animais feridos, prostrados
e filhotes.
Para todo animal capturado ou coletado foram armazenadas as
informações a seguir:
•

Registro de captura - numeração utilizada internamente para controle,
diferenciada nas duas fases do empreendimento;

•

Número tombo;

•

Local de captura - referente aos lotes, vias de acesso, margem, ilhas,
formações insulares de copadas, etc.;

•

Horário e data;

•

Responsável pela captura ou coleta;

•

Condição física nos momentos da captura, acondicionamento e
entrega no CT;

•

Identificação no mais preciso nível taxonômico e nomenclatura
vernacular;

•

Localização geográfica da captura (Coordenadas em UTM, fuso 22);

•

Faixa etária e sexagem (quando possível);

•

Marcação utilizada e individualização;

•

Destinação (translocação, coleções, instituições receptoras),

data e

localização geográfica quando translocados;
•

Observações de campo e CT.

Além desses, foram registrados os dados referentes à biometria,
avaliação clínica, quantidade e frequência de alimentação de indivíduos internados,
entre outras informações importantes relativas ao tempo em que o animal
permaneceu no Centro de Triagem, mantendo um histórico completo desde a
chegada até sua destinação.
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Todas os indivíduos capturados foram acondicionadas de acordo com a
espécie e o grupo taxonômico. O substrato serviu para minimizar o estresse e
diminuir o impacto causado durante o transporte dos indivíduos. Os animais
permaneceram o mínimo possível nos CTs aguardando triagem e destinação, exceto
aqueles que necessitaram acompanhamento médico e/ou indivíduos muito jovens
inaptos à soltura.
A Figura 29 retrata as capturas recepcionadas pelo CT Base em um
período do dia durante a fase crítica do enchimento.

FIGURA 29 - Recepção das capturas de uma manhã da Fase de Enchimento

Foto: Pedro Camargo.

3.3.2.1 Avaliação clínica e triagem
A triagem compreendeu a avaliação clínica, a identificação da espécie, o
registro fotográfico, a biometria e a marcação.
Antes de iniciar qualquer atividade relativa à triagem, foi realizada uma
avaliação clínica verificando se o animal estava apto ao manuseio necessário a esse
procedimento.
Para cumprir requisitos básicos na contenção e triagem de qualquer
espécie selvagem, em cativeiro ou vida livre, é necessária uma equipe
multidisciplinar bem treinada e perfeitamente entrosada. A escolha do método de
contenção para animais silvestres depende da espécie, peso, idade e da situação
em que se encontra o indivíduo a ser contido (Mangini e Nicola, 2003). Esses
critérios foram adotados durante as atividades de triagem.
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Foram utilizadas a contenção física para anfíbios e répteis e a associação
de contenção física e química para mamíferos em geral. Após a contenção, a
biometria foi realizada seguindo padrão adequado aos caracteres biológicos
específicos por grupo taxonômico, sendo também realizada a identificação das
espécies naquele momento. Na Figura 30 pode-se visualisar a mesa do CT pronta
para início das triagens.

FIGURA 30 - Mesa de triagem

Foto: Acervo INTERCOOP.

Foram coletados materiais biológicos para estudos científicos posteriores,
materias como pelos (mamíferos), ectoparasitas (todas as classes), escamas
(serpentes), fezes (todas as classes, inclusive as encontradas em campo) e sangue
(todos que permitem esse manejo), os quais foram encaminhados ao laboratório
para seu correto processamento/acondicionamento. Até o momento de composição
deste relatório o material viável se encontra acondicionado, será porteriormente
utilizado para a produçãode material científico.

3.3.2.2 Procedimentos clínicos
Foram realizados 2.407 atendimentos clínicos, 1.937 em mamíferos (todos
os mamíferos anestesiados passaram por atendimentos clínicos) (Figura 31), 42 em
anfíbios, 299 em aves (todas as aves resgatadas adultas e os ninhegos nascidos no
Centro de Triagem passaram por atendimentos clínicos) e 129 em répteis (Gráfico 1).
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Durante a Fase de Enchimento, a vegetação não suprimida foi
constantemente atingida pelo nível de água do reservatório, o que permitiu o acesso
às copadas das árvores. Com o resgate embarcado obtivemos um grande índice de
capturas de ovos e ninhegos, quando estes não puderam, por motivos diversos,
serem realocados imediatamente. A manutenção dos ovos em chocadeiras e o
manejo sanitário e nutricional dos ninhegos, eclodidos no CT ou recebidos de
campo, aumentou a atividade no Centro de Triagem, sendo que todos esses animais
passavam por constante acompanhamento clínico, aumentando o número de
atendimentos.
No grupo dos répteis, os atropelamentos foram bastante comuns, na
maior parte dos casos, os ferimentos eram tão graves que culminavam em óbito do
animal. Os animais mantidos no Centro de Triagem recebiam atendimento quando
eram acometidos por infecções ou mesmo quando desenvolviam acometimentos
sistêmicos devido à permanência fora do seu habitat natural.

3.3.2.3 Procedimentos biométricos
Todo indivíduo apto ao manejo foi submetido à tomada de dados
biométricos, sendo esses variáveis de acordo com o grupo ou particularidades
anatômicas (Figuras 32 e 33).
Os procedimentos seguiam sempre que possível o padrão estabelecido
pelo CT Base:
•

Anfíbios:
CRC - Comprimento rostro-cloaca
CCB - Comprimento de cabeça
DON - Distância entre olho e narina
DEO - Distância entre olhos
DT - Diâmetro do tímpano
TF - Tíbia e fíbula
MC - Massa corporal
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•

Répteis:
CRC - Comprimento rostro-cloaca
CA - Comprimento da cauda
LCB - Largura da cabeça
CCB - Comprimento da cabeça
DON - Distância entre olho e narina
DEO - Distância entre olhos
DEN - Distância entre as narinas
DT - Diâmetro do tímpano
MC - Massa corporal

•

Aves:
CT - Comprimento total
CB - Comprimento do bico
AB - Abertura do bico
CRem - Comprimento da rêmige maior
Env - Comprimento da envergadura
Cret - Comprimento da retriz maior
Ctar - Comprimento do tarso
MC - Massa corporal

•

Pequenos mamíferos:
CT - Comprimento total (corpo e cauda)
CC - Comprimento do corpo
CA - Comprimento da cauda
CO - Comprimento da orelha
CP- Comprimento do pé (com unha)
LCB - Largura da cabeça
CCB - Comprimento da cabeça
MC - Massa corporal

•

Mamíferos de médio e grande porte:
CC - Comprimento de corpo
CCB - Comprimento de cabeça
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LCB - Largura de cabeça
CA - Comprimento de cauda
CO - Comprimento de orelha
AL - Altura (da escápula à base do coxim)
CTx - Circunferência torácica
Circ - Circunferência da cabeça
Cirp - Circunferência do pescoço
MC - Massa corporal
Membro pélvico e torácico:
CT - Comprimento total do membro
CCX - Comprimento do coxim
LC - largura do coxim
C3D - Comprimento 3º digito (sem a garra)
Canino ou incisivo inferior e superior:
C - Comprimento
D - Diâmetro
•

Ungulados:
CCB - Comprimento de cabeça
LCB - Largura de cabeça
CO - Comprimento de orelha
DEO - Distância entre olhos
LM - Largura da mandíbula
Mtc - Comprimento metacarpo
AL - Altura (ombros)
CC - Comprimento de corpo
CA - Comprimento da cauda
Mts - Comprimento metatarso
Cirp - Circunferência pescoço
Ctx - Circunferência de tórax
Cabd - Circunferência de abdômen
MC - Massa corporal
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•

Xenartros:
CC - Comprimento de corpo
CCB - Comprimento de cabeça
LCB - Largura de cabeça
CA - Comprimento da cauda
CF - Circunferência do focinho (somente para Tamanduás. Medido a
partir do término do olho)
CO - Comprimento de orelha
Ctx - Circunferência torácica
Membro pélvico e torácico
CT - Comprimento total do membro
CP - Comprimento de pé (excluindo as unhas)
CM - Comprimento de mão (excluindo as unhas)
CCX - Comprimento de coxim
LC - Largura de coxim
C3D - Comprimento de 3º dígito (excluindo as unhas)
L3D - Largura de 3º dígito(excluindo as unhas)
CG - Comprimento da garra

FIGURA 32 - Recepção das capturas de uma manhã da Fase de Enchimento

Foto: Pedro Camargo.
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FIGURA 33 - Biometria sendo realizada em T. tetradactyla

Foto: Acervo INTERCOOP.

3.3.2.4 Marcação
Praticamente todo animal que passou pelo Centro de Triagem possuiu
registro fotográfico contendo o número de captura com a presença de uma fita
milimetrada. Posteriormente os indivíduos foram submetidos à marcação, sendo
respeitado o padrão exigido na Autorização n.º 006-2010 NUFAU-PR (Anexo 1), a qual
consiste em anilhamento para aves, anilhas de alumínio para mamíferos voadores,
brinco metálico para mamíferos terrestres de pequeno porte, telemetria para mamíferos
de grande porte (Figuras 34 a 37), remoção de escamas ventrais para serpentes e
implantes de elastômeros para anfíbios e répteis (exceto ofídios) e posteriormente
adicionada a utilização de TAGS (Soft Alfa Tag) para essas mesmas categorias.

FIGURA 34 - Anilhas e equipamento para colocação

Foto: Paulo Schmidilin.
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FIGURA 35 - Brincos e equipamentos para colocação

Foto: Paulo Schmidilin.

FIGURA 36 - Colares de radiotelemetria utilizados nos mamíferos de grande porte

Foto: Paulo Schmidilin.

As aves foram marcadas e individualizadas com anilhas de tamanho
adequado em seus tarsos, segundo o padrão proposto pelo IBAMA (1994).
A técnica denominada Visible Implant Fluorescent Elastomer (HORI, 2011
apud VIE - www.shrimpfeeder.com/elastomers.html) consiste na injeção de um
polímero colorido, aplicado de forma subcutânea nos artelhos, com o objetivo de
marcação individual (Figura 38).
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FIGURA 37 - Equipamento para implante de elastômero

Foto: Paulo Schmidilin.

FIGURA 38 - Marcação em anfíbio com implante de elastômero

Foto: Acervo INTERCOOP.
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FIGURA 39 - Metodologia de individualização na marcação com implantes de elastômero proposta
pela Equipe Técnica do Resgate de Fauna

Fonte: Lucas Jarduli.

No grupo dos anfíbios e répteis (lagartos) foram utilizadas metodologias de
numeração distintas no decorrer do resgate, iniciando com a simulação da metodologia
clássica de remoção de artelhos, posteriormente modificada para uma metodologia
aplicada pela Equipe Técnica do Centro de Triagem UHE Mauá (Figura 39).
Essas adaptações metodológicas foram introduzidas sobretudo devido à
não possível individualização na marcação de algumas espécies, devido à
espessura da epiderme e porte pequeno, assim como nos casos de indivíduos
filhotes ou juvenis. A experiência de manuseio nos diferentes resgatadores também
foi fator de influência. Assim, em determinados momentos foi realizada a marcação
sem o caráter de individualização da fauna translocada, como foi o caso das
amphisbaenas.
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FIGURA 40 - Protocolo de remoção de escamas em serpentes

Fonte: Lucas Jarduli.

Com o objetivo de evitar conflitos na numeração devido à atividade
simultânea nos três Centros de Triagem no período de enchimento do reservatório,
cada CT trabalhou com combinações distintas de cores e com números iniciais
distintos, separados por uma centena, sendo que o CT Base utilizou o número inicial
“001”; o CT 1, o número inicial “101”; e o CT 2, “201”.
Para as serpentes, foi utilizada a metodologia de marcação de
picoteamento de escamas ventrais, seguindo padrões de numeração já existentes.
As escamas ventrais são divididas em duas colunas, uma para unidades e outra
para dezenas e centenas. A partir desta combinação é possível inferir numeração de
captura específica para cada gênero (Brown e Parker, 1996; Plummer e Ferner,
2002). A porção de escama removida foi armazenada em eppendorf com álcool
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No grupo dos mamíferos, os procedimentos anestesiológicos foram adotados
como protocolo padrão, ou seja, todos os mamíferos capturados considerados aptos
foram anestesiados para realização de biometria, marcação e atendimento clínico. Ao
analisar os resultados, confirmou-se que essa metodologia possibilitou procedimentos
mais seguros tanto para o animal quanto para equipe executora.
Baseando-se na ideia de que a percepção humana perante nocicepção
ou mesmo manifestação externa de estresse está fortemente associada à forma
com que se avalia na sua própria espécie (fala, movimentação característica ou
gesticulação), fica fácil entender o motivo de por que a vocalização e agitação dos
animais do grupo dos mamíferos e das aves torna mais próxima a interpretação da
presença desses sinais nos mesmos.
A falta de interpretação da nocicepção e manifestações de estresse em
répteis não são provas de que esses processos fisiológicos estão ausentes nesses
animais.
Os

répteis

possuem

um

arranjo

semelhante,

macroscópico

e

microscópico, da medula espinhal em comparação com os mamíferos, mas em
contraste a reações destes, há exemplos contraditórios, como um erro de manejo no
qual, em algumas circunstâncias, as serpentes que recebem como alimento presa
viva (roedores) recusam a presa e esta acaba deflagrando mordidas que chegam a
causar lesões severas contra seu predador que nada faz para se defender. Ou
mesmo alguns lagartos e serpentes que são encontrados com queimaduras graves
por contato com pedras aquecedoras defeituosas ou lâmpadas de aquecimento. O
intrigante dos fatos é a ausência de reação dos animais que, muitas vezes, são
encontrados no momento em que as lesões estão ocorrendo, porém não esboçam
nenhuma reação ou dor (Rassy e Garofalo, 2011).
Faltam informações sobre a organização dos receptores de opióides e
sobre a fisiologia do estresse nos répteis. Em análise prática, a rotina de manejo
desses animais demonstra que os mesmos são capazes de suportar a manipulação
para atendimento clínico, biometria e marcação sem grandes danos consideráveis,
desde que não por tempo excessivo e que eles estejam íntegros. Foi possível
chegar a esta conclusão através do baixo índice de mortalidade quando os animais
foram monitorados por vários dias após o manejo. Por esse motivo, a anestesia nos
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répteis foi utilizada somente para aqueles procedimentos dolorosos traumatizantes
ou que necessitavam de um longo período de manipulação.
Nos anfíbios, a manifestação de dor e incômodo pelo manuseio é mais
evidente do que nos répteis. Do mesmo modo como em relação aos répteis, o baixo
índice de mortalidade após procedimentos fez com que se optasse por somente
anestesiar anfíbios em ocasiões essenciais, levando-se em consideração que, na
maioria das ocasiões, os indivíduos permaneciam imóveis e também não ofereciam
riscos à equipe.
Na Figura 41 pode-se observar alguns espécimes submetidos a
procedimentos anestésicos.
Considerando o grande número de espécimes a passarem por biometria e
marcação, foram realizadas pesquisas anestesiológicas assistidas com auxilio de
monitores dos sinais vitais a fim de estabelecer novos protocolos, que podiam variar
de contenção química a protocolos anestésicos cirúrgicos.
No

total

foram
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procedimentos

e

todas

as

experimentações

anestesiológicas tiveram suas doses de fármacos elaboradas a partir de um cálculo
de extrapolação alométrica, garantindo segurança aos animais.
As pesquisas anestesiológicas são essenciais, pois contribuem para a
criação de alternativas seguras e para maior eficiência dos procedimentos clínicos e
cirúrgicos nos animais. As pesquisas foram realizadas em mamíferos com peso
acima de 250g (Figura 42).
É importante salientar que, do início ao fim do projeto de resgate de fauna
na UHE Mauá, não houve nenhum óbito relacionado diretamente aos protocolos
anestésicos, o que demonstra o grau de segurança alcançada nessa metodologia.
Os testes anestésicos realizados pelos consultores da INTERCOOP
estavam enquadrados no Projeto de Pesquisa Científica “Anestesia Dissociativa
de Mamíferos Domésticos e Selvagens pela Associação de Agonistas de
Receptores Adrenérgicos Alfa2 a Anestésicos Dissociativos, Agentes Opióides, e
Neurolépticos Derivados de Fenotiazina e Butirofenona, em Doses Alométricas”,
aprovado e protocolado junto ao CNPQ com Código n.º 0005050101 e também
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Paranaense - UNIPAR, Protocolo
n.º 22355/2012 (Anexos 6 e 7).

67

FIGURA 41 - Re
egistros fotog
gráficos de procedimento
p
os anestésico
os realizadoss no Centro de
d Triagem
da UHE Mauá
M

Seleçção de Imagens de anim
mais que passaram por procedimento
os anestésico
os realizados
s por equipe
e
de Médicos
M
Vete
erinários do Centro de Triagem
T
UHE
E Mauá, 1 - Tapeti (Silvilagus bras
siliensis), 2 Serellepe (Guerlin
nguetus ingrrami), 3 - Ma
acaco-prego (Sapajus niigritus), 4 - L
Lobo-guará (Chrysocyon
(
n
brach
hyurus), 5 - Lobo-guará
L
(Chrysocyon
n brachyurus
s), 6 - Tatú-g
galinha (Dassypus novem
mcinctus), 7 Tama
anduá-mirim (Tamandua
a tetradactyla
a), 8 - Ouriç
ço-cacheiro (Sphygurus villosus), 9 - Tatú-peba
a
(Euph
hractus sexccinctus), 10 - Gavião-cara
acará (Carac
cara plancus).
Créditos: Acervo do Centro de
e Triagem UHE Mauá (1 a 10).

68

FIGURA 42 - Re
egistros fotog
gráficos de procedimento
p
os anestesiollógicos expe
erimentais rea
alizados no
Centro de Triagem da UHE Mau
uá

Imagens de anim
mais que pa
assaram por experimen
ntação anestesiológica: 1 - Tatu-de
e-rabo-mole-de (Cabasso
ous tatouay)), 2 - Gamb
bá-de-orelha-branca (Did
delphis auritta), 3 - Ourriço-cacheiro
o
grand
(Sphyygurus villossus), 4 - Tatú
ú-galinha (Dasypus nove
emcinctus), 5 - Cuíca (C
Caluromys ph
hilander), 6 Serellepe (Guerliinguetus ing
grami), 7 - Tatú-galinh
ha (Dasypuss novemcincctus), 8 - Tatú-galinha
T
a
(Dasyypus novemcinctus), 9 - Tamanduá--mirim (Tama
andua tetrad
dactyla), 10 - Tatú-peba (Euphractuss
sexciinctus).
Créditos: Fábio Luiz Gama Gó
óes (1 a 10).

69

3.3.2
2.6 Proced
dimentos cirúrgicos
s
Fora
am realiza
ados 104 procedimen
ntos cirúrgiicos, 44 em
m mamíferros, 37 em
m
anfíb
bios, 8 em aves e 15
5 em répteis (Gráfico
o 3).
A maior
m
parte
e dos caso
os traumáticos atend
didos pelo Centro de
e Triagem,
ocorrreu durantte o processo de supressão da
a vegetaçã
ão, e isso se deu pe
elo contato
o
diretto dos anim
mais com a atividade
e de maquinário pesa
ado utilizad
do nessa fa
ase. Além
m
disso
o, é releva
ante ressa
altar que o número de atendimentos de
e casos trraumáticoss
referrente a attropelamen
ntos se esstendeu ao longo de
d toda attividade de
e resgate.
Todo
os os caso
os cirúrgico
os atendido
os foram de natureza
a traumáticca.
Devvido ao fato
o de que os
o centros de triagem
m montados para darr suporte a
proje
etos de ressgate de fa
auna serem, na maioria, provissórios, fica
a difícil equ
uipar suass
insta
alações co
om todo o aparato en
ncontrado normalme
ente nos ho
ospitais ve
eterinários.
Por isso, vários procedim
mentos tido
os como de alto risco
o, precisam
m ser atendidos com
m
urgê
ência e com
m a estrutu
ura que essteja dispo
onível, realçando os pontos neg
gativos do
o
traba
alho consid
derado com
mo “mediccina veterin
nária de ca
ampo”, pela
a qual se faz
f uso de
e
terap
pias profilá
áticas em contraparti
c
da à falta de
d estruturra.
Os procedime
entos realizzados variaram em grau de co
omplexidad
de. Foram
m
feitas cirurgiass simples contendo apenas diérese, he
emostasia seguida de síntese,
como também
m foram realizadas
r
cirurgias de alto risco com
mo craniec
ctomias e
aves (Figuras 43, 44
4 e 45).
osteossíntese para reparração de frraturas gra

GRÁFICO
O 3 - Procedim
mentos cirúrgicos

70

FIGU
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3.3.2.7 Eutanásias
O termo eutanásia pode ser considerado como “a indução da cessação
da vida animal, por meio de método tecnicamente aceitável e cientificamente
comprovado, observando sempre os princípios éticos” (CFMV).
Segundo a Resolução n.º 1000, de 11 de maio de 2012:
“O Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV -, no uso das
atribuições lhe conferidas pelo artigo 16, alínea ‘f’, da Lei n.º 5.517, de
23 de outubro de 1968, considerando que a eutanásia é um
procedimento clínico e sua responsabilidade compete privativamente ao
médico veterinário; considerando a competência do CFMV em
regulamentar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Medicina Veterinária;
considerando a crescente preocupação da sociedade quanto à
eutanásia dos animais e a necessidade de uniformização de
metodologias junto à classe médico-veterinária; considerando a
diversidade de espécies envolvidas nos procedimentos de eutanásia e a
multiplicidade de métodos aplicados; considerando que a eutanásia é
um procedimento necessário, empregado de forma científica e
tecnicamente regulamentada, e que deve seguir preceitos éticos
específicos; considerando que os animais submetidos à eutanásia são
seres sencientes e que os métodos aplicados devem atender aos
princípios de bem-estar animal,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir normas reguladoras de procedimentos relativos à
eutanásia em animais.
Art. 2º Para os fins desta Resolução, eutanásia é a indução da
cessação da vida animal, por meio de método tecnicamente aceitável e
cientificamente comprovado, observando os princípios éticos aqui
definidos e em outros atos do CFMV.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
“Art. 3º A eutanásia pode ser indicada nas situações em que:
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I - o bem-estar do animal estiver comprometido de forma irreversível,
sendo um meio de eliminar a dor ou o sofrimento dos animais, os quais
não podem ser controlados por meio de analgésicos, de sedativos ou de
outros tratamentos;
II - o animal constituir ameaça à saúde pública;
III - o animal constituir risco à fauna nativa ou ao meio ambiente;
IV - o animal for objeto de atividades científicas, devidamente aprovadas
por uma Comissão de Ética para o Uso de Animais - CEUA;
V - o tratamento representar custos incompatíveis com a atividade
produtiva a que o animal se destina ou com os recursos financeiros do
proprietário.
Art. 4º São princípios básicos norteadores dos métodos de eutanásia:
I - elevado grau de respeito aos animais;
II - ausência ou redução máxima de desconforto e dor nos animais;
III - busca da inconsciência imediata seguida de morte;
IV - ausência ou redução máxima do medo e da ansiedade;
V - segurança e irreversibilidade;
VI - ausência ou mínimo impacto ambiental;
VII - ausência ou redução máxima de risco aos presentes durante o
procedimento;
VIII - ausência ou redução máxima de impactos emocional e psicológico
negativos no operador e nos observadores;”

Durante o Resgate de Fauna da UHE Mauá, foram realizadas 649
eutanásias, sendo: 355 em mamíferos, 199 em anfíbios, 6 em aves e 89 em répteis.
Esses números representam os casos tidos como incompatíveis com a
vida (sofrimento agudo irreversível) e também os tombamentos para fins científicos.
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3.3.3 Internamento e Manejo de Cativos
Foram mantidos no CT somente animais considerados inaptos a
translocação, ou aqueles cuja translocação não é permitida. No caso das serpentes
peçonhentas, não foi autorizada qualquer translocação em áreas particulares, seja
pela Klabin, na margem direita, ou pelas diversas famílias na margem esquerda do
rio Tibagi. Apesar destas áreas atenderem todos os incisos constantes no artigo 4,
capítulo 2 da Instrução Normativa n.º 179, de 25 de junho de 2008, optou-se pela
não translocação destes indivíduos nas APP’s devido ao afugentamento ocorrido
para estas áreas durante a supressão e enchimento. As serpentes peçonhentas
então aguardaram liberação para encaminhamento a instituições de pesquisa e
produção de imunobiológicos.
Os fatores principais que acarretaram a inaptidão à translocação ou
reintrodução dos indivíduos internados no Centro de Triagem foram:
•

Animais em tratamento médico veterinário;

•

Animais sendo submetidos à reabilitação à vida livre;

•

Animais sem informação confiável em relação à localização de origem;

•

Espécies em que a estrutura social gregária e a reabilitação não é viável no
momento;

•

Indivíduos “imprintados” em que a reabilitação é inviável.
O interesse pela área de bem-estar animal vem apresentando um

acentuado crescimento nos últimos anos, área segundo a qual cientistas e
instituições se dedicam à busca da melhoria da qualidade de vida animal. A
preocupação em torno dos efeitos entre a interação entre o meio ambiente e os
organismos, há décadas, prende a atenção de pesquisadores do mundo inteiro. A
questão de como definir e quantificar o bem-estar animal ainda está em constante
debate (Pizzutto et al., 2009).
As Figuras 46 e 47 demonstram dois indivíduos de Megascops choliba
(corujinha-do-mato) recepcionados no CT, sob números tombo 2835 e 2836, e que
receberam treinamento através de princípios de falcoaria, sendo translocados
quando demonstraram capacidade de caça efetiva. Foi recebido um terceiro
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indivíduo que chegou ao CT sob suspeita de atropelamento, por estar em idade
adulta demonstrava comportamento normal à espécie. Após a aproximação bem
sucedida do indivíduo adulto (em recuperação do trauma) com os dois indivíduos
que chegaram ao CT recém eclodidos e que, na época, se encontravam em idade
jovem, foi considerada viável a translocação.
Para os vertebrados, normalmente, os habitats não são estáticos, e os
animais têm que se adaptar a situações previsíveis por meio de modificações
fisiológicas e comportamentais. Os componentes não previsíveis promovem o
chamado “estágio de emergência”, que resulta em mudanças nos parâmetros
endócrinos e metabólicos de um organismo (Pizzutto et al., 2009 apud Möstl e
Palme, 2002).

FIGURA 46 - Espécimes de Megascops choliba

FIGURA 47 - Megascops choliba (corujinha-do-

(corujinha-do-mato) ao chegarem no CT

mato) em recinto de habilitação

Foto: Janaína Dias Barisson.

Foto: Janaína Dias Barisson.

Modificações no ambiente, ou enriquecimentos ambientais (EA) que
combinem o conhecimento do habitat natural, da fisiologia e do comportamento
típico, visam sempre aumentar a prevalência de comportamentos naturais, reduzir os
níveis de estresse e aumentar as atividades físicas, além de melhorar as condições
de saúde e desempenho reprodutivo (Pizzutto et al., 2009 apud Carlstead, 1996)
(Figuras 48, 49 e 50).
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FIGURA 48 - Caixa “surpresa” - item de

FIGURA 49 - Sapajus nigritus (macaco-prego) e

enriquecimento ambiental

caixa “surpresa”

Foto: Acervo INTERCOOP.

Foto: Acervo INTERCOOP.

FIGURA 50 - Ictinia plumbea (sovi) em treinamento de voo

Foto: Pedro Camargo.

Segundo Boere (2001) o enriquecimento ambiental é um conjunto de
técnicas que modificam o ambiente, resultando em uma melhora na qualidade de
vida dos animais, ao satisfazer as suas necessidades comportamentais. Os
enriquecimentos ambientais podem estimular o repertório normal do comportamento,
diminuir a casuística clínica, diminuir a mortalidade, incrementar a taxa reprodutiva e
maximizar a relação custo/benefício em uma criação.
Segundo Swaisgood e Shepherdson (2005, apud Laule e Desmond,
1998), a apropriada complexidade biológica pode ser ampliada de diversos modos,
por exemplo, adicionando substrato, vegetação ou árvores. Esses substratos
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incrementam o “conteúdo de informações” no meio ambiente e estimulam o
comportamento latente de forrageamento e investigação através da busca por
alimentação escondida, odores, entomofauna de ocorrência natural ou outras formas
de vida. Barreiras e modificações na paisagem podem providenciar privacidade,
promover comportamento territorial, prover rotas de fuga e também melhorar
interações sociais. Brinquedos e novos objetos estimulam a exploração e atividade
criativa. Estruturas escaláveis permitem uma melhor utilização do espaço e
permitem a formação de gradientes de sombras e de temperatura para a escolha do
microclima. Também fornecem esconderijos dos indivíduos intraespecíficos, do
público e dos tratadores.
Desafios cognitivos, tais como aparatos mecânicos, quebra-cabeças
alimentares ou interação com os visitantes, colocam os animais cativos em uma
situação em que podem aprender a controlar de forma ativa como explorar alguns
aspectos de seus ambientes. Diversos aparatos alimentares e práticas, tais como a
utilização de carcaças ou de frutas inteiras na alimentação, permitem que os animais
adquiram e manuseiem a comida de forma mais diversa, versátil e natural. Sendo
assim, ocorre um treinamento em potencial, não somente uma ferramenta de
manejo mas também um enriquecimento cognitivo para os animais em cativeiro.
Boere (2001) argumenta que períodos prolongados de baixa estimulação
levam à perda de atenção e capacidade de busca por novos estímulos. O ambiente
perde importância e o indivíduo permanece em um constante estado de apatia.
“Pobreza ambiental”, definida como inapropriada interação social e ao meio
ambiente, relacionada às necessidades ideais do indivíduo, pode desencadear uma
série de respostas não adaptativas extremas. Essas podem ser sutis (ex: linfopenia),
(Boccia et al., 1992; Leonard e Song, 1996), ou o indivíduo pode desenvolver
desordens mais sérias, como comportamento estereotipado, déficit cognitivo,
distúrbios emocionais (sendo convertidos em agressividade ou depressão),
pareamento inadequado e morte (Meyerholzapfel, 1968; Harlow et al., 1971; Uno et
al., 1989; Mason, 1991a).
De forma ideal, o diagnóstico adequado do meio requer uma avaliação
dos indicativos tanto fisiológicos quanto comportamentais (Mendoza, 1991). Um
simples parâmetro sanitário pode consistir em avaliação periódica das linhas de
peso e crescimento dos animais.
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Uma das formas de enriquecimento mais interessante consiste em
proporcionar contatos apropriados dos animais cativos com o ser humano (Pizzutto
et al., 2009). Para Young (2003), existem várias soluções potenciais para o
alojamento solitário de animais quando este é inevitável. A solução mais requerente
é, talvez, proporcionar contato humano. Em muitas espécies, o contato com o ser
humano pode, até certo ponto, substituir o contato com co-específicos. A interação
social é uma forma simples de incrementar e melhorar as relações entre o
profissional e o animal (Pizzutto et al., 2009 apud De Roo, 1993), mas também de
recuperar seu bem-estar social geral, além de, segundo Boere (2001), facilitar o
manejo e os procedimentos clínicos.
No Centro de Triagem, para as espécies de comportamento gregário e
indivíduos presentes em idade de cuidado parental, foi utilizada a abordagem
descrita acima.
3.3.3.1 Internamento clínico
Todos os animais atendidos clinicamente ou que passaram por cirurgias
que necessitaram de um tratamento intensivo, foram mantidos no Centro de Triagem
em âmbito de internação clínica (Figuras 51 e 52). Durante esse período em que os
animais permaneceram internados,os mesmos passaram por acompanhamento
minucioso feito pela equipe veterinária do Centro de Triagem.
Dentre os procedimentos realizados nos animais internados, vale
destacar os de terapia medicamentosa. Como foram várias as espécie atendidas, as
técnicas terapêuticas foram específicas para cada grupo taxonômico, e levaram em
consideração a biologia de cada animal, os detalhes como o horário de maior
atividade do animal, temperatura em que é mantido, intensidade de luz e silêncio,
cuidados que são bastante relevantes para que seja alcançado sucesso no
tratamento dos animais.
Todos esses detalhes fizeram com que as equipes de médicos
veterinários permanecessem sempre em escalas de plantões para que todos os
horários de medicações, exames e inspeções fossem cumpridos cuidadosamente
independentemente do período.
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FIGURA 52 - Caracara plancus no recinto
FIGURA 51 - Caracara plancus no recinto

externo, demonstrando melhora significativa no

externo, com imobilização pós-cirúrgica

período de fisioterapia

Foto: Acervo INTERCOOP.

Foto: Pedro Camargo.

Para manutenção dos animais sob internamento, foi utilizado uma UTA
(Unidade de Tratamento Animal) que tem função semelhante a uma incubadora de
Tratamento Intensivo Neonatal humano. Nesse equipamento, foram realizados
vários acompanhamentos de animais enfermos, por meio do qual foi possível
garantir uma temperatura e umidade controlada, tornando possível adequar-se às
necessidades específicas de cada animal (Figura 53).
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FIGURA 53 - Unidade de Terapia Animal (UTA)

Foto: Fábio Luiz Gama Góes.

Os animais tidos como recuperados após período de internamento,
passaram por uma reavaliação e, se aptos, receberam alta médica. Após alta
médica, se apresentaram condições para voltar à vida livre, foram encaminhados
para equipe de soltura. Se na avaliação foram constatadas sequelas irreversíveis
que não oferecessem condições de readaptação, esses animais foram destinados a
recintos e foram mantidos como animais cativos até receberem destinação para
criatórios e outros estabelecimentos mantenedores de animais selvagens.

3.3.3.2 Manejo de ovos e ninhegos
Em contraposição à casuística de recebimentos de ovos e ninhegos
durante a Fase de Supressão, cujo número foi relativamente baixo, durante a Fase
de Enchimento esse número aumentou significativamente.
Os ovos resgatados receberam um número de captura como os outros
indivíduos e passaram por uma triagem na qual foi realizada a identificação,
biometria e avaliação de sua integridade. Os ovos que foram considerados íntegros
passaram por uma higienização com clorexidine 0,2% antes de serem colocados na
chocadeira (Figura 54).
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FIGURA 54 - Chocadeira contendo os ovos recebidos no Centro de Triagem

Foto: Giulianna Monteiro.

Os ninhegos e filhotes passaram por minuciosa avaliação e cuidados. A
espécie foi identificada, sempre que possível, para que o animal recebesse a
alimentação adequada. Os ninhegos, principalmente de espécies nidícolas, assim
como neonatos nascidos no CT foram mantidos alojados em uma Unidade de
Tratamento de Aves (UTA), até que estivessem aptos a serem transferidos para a
sala de aves (Figura 55), a fim de proporcionar o controle de temperatura e umidade
necessárias para o desenvolvimento dos mesmos. Todos os animais que chegaram
de campo foram avaliados quanto à presença de ectoparasitas ou à presença de
sintomatologia patológica. Caso fosse necessário, passaram por tratamento
terapêutico adequado.
Após esse período, os indivíduos passaram para uma sala específica
onde foram mantidas a temperatura e a umidade adequadas, além do controle do
fotoperíodo para melhor desenvolvimento (Ritchie et al., 1997). A temperatura ficou
entre 26ºC e 30ºC e a umidade relativa do ar foi mantida acima de 50%.
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FIGURA 55 - UTA contendo alguns neonatos do referido mês

Foto: Giulianna Monteiro.

Aves mais jovens foram alimentadas com maior frequência do que
animais mais velhos. A quantidade de alimentos e frequência de alimentação
dependeram da idade e do desenvolvimento do animal e, em particular, do tipo de
dieta. No geral, aves entre 1-5 dias de idade foram alimentadas seis a dez vezes por
dia; animais com os olhos fechados de 4-6 vezes ao dia; os com os olhos abertos, 34 vezes por dia, e as aves com penas emergentes, 2-3 vezes ao dia. Na maioria
dos casos, não foi necessário alimentar durante o período noturno (Ritchie et al.,
1997). Como alimento, para os passeriformes, foi fornecida “papa” para filhotes,
marca Alcon®, via sonda esofagiana. A alimentação foi realizada com intervalo
médio de duas horas, sendo que os animais permanecem sobre manejo alimentar
diariamente das 7 horas até às 18 horas.
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3.3.3.3 Serpentário
As serpentes peçonhentas chegaram ao Centro de Triagem em caixas de
madeira apropriadas para um transporte seguro, identificadas com etiqueta contendo
número de captura e marcadas com fita zebrada, o que caracterizou tratarem-se de
serpentes peçonhentas.
Devido à impossibilidade de translocação deste animais, os indivíduoa
permaneceram na sala definida como serpentário, aguardando a licença para
transporte às instituições receptoras, conforme as

Declarações de Interesse

constantes nos Anexos 8, 9, 10 e 11, referente, respectivamente, ao Butantan, ao
CPPI, ao IVB e ao Serpentário Grande Paraíso.
Após entrada na recepção, as serpentes foram destinadas ao serpentário
e, por medida de segurança, o encaminhamento e o manejo desses animais foram
realizados por, no mínimo, dois graduados capacitados (veterinários e/ou biólogos).
No serpentário, as serpentes foram transferidas das caixas de madeira
para caixas individuais de polietileno, e, para isso, foram utilizados equipamento de
segurança como perneiras, gancho e pinção, que auxiliam no manejo e
proporcionam maior segurança à equipe. Depois de acondicionadas nas devidas
caixas, foi realizado o registro fotográfico, caracterizando o espécime.
Cada caixa no serpentário foi identificada com número de captura e
espécie. Essas foram enriquecidas com rochas, vasilha de água e folhagens,
fornecendo uma breve caracterização de acordo com o habitat de cada espécie e
visando minimizar o estresse de cativeiro. As serpentes foram acomodadas em
caixas proporcionais ao seu tamanho, com lacre de segurança e respiro, sendo
organizadas em prateleiras separadas de acordo com cada espécie (Figura 56).
Foi realizada a conferência diária de todos os animais. A higienização das
caixas foi realizada semanalmente ou de acordo com a necessidade de cada
indivíduo. As caixas foram lavadas com clorexidina 2% para fins de assepsia, secas
com papel toalha e preparadas novamente. A alimentação desses indivíduos foi
realizada quinzenalmente durante o período em que permaneceram no Centro de
Triagem, sendo oferecidos camundongos (Mus musculus) criados no biotério.
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FIGURA 56 - Serpentário

Foto: Acervo INTERCOOP.

Foram capturadas/coletadas 592 serpentes peçonhentas, destas 499
permaneceram por período variado no serpentário, o número restante, 93 indivíduos
foram coletados já em óbito.

3.3.3.4 Biotério
O biotério foi mantido pela função de gerar matéria prima nutricional de
qualidade aos indivíduos internados no CT, dentro de padrões estabelecidos. Foram
criados camundongos da espécie Mus musculus, larvas e besouros de Tenebrio
molitor. A troca de substrato foi realizada duas vezes por semana. A alimentação
dos camundongos foi realizada com ração peletizada e água ad libitum, conferidos
diariamente.
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3.3.4 Centro de Preparação de Material Biológico - CPMB
A importância do processamento

e manutenção de material biológico

refere-se ao potencial de geração de conhecimento em relação à fauna presente
nas bioregiões e formações florestais representadas na área do empreendimento.
Dessa forma, essa região zoogeográfica estará representada com peças e material
biológico processado com qualidade em diferentes coleções científicas do país.
Devido ao material cadavérico representar dificuldades específicas quanto
a sua manipulação, manutenção e processamento, essas funções devem ser
executada por um grupo capacitado para tal.
Os materiais recebidos pelo Centro de Preparação de Material Biológico
do CT chegaram em diversos estados de decomposição. A quantidade e a qualidade
das peças à serem produzidas foram diretamente dependentes do esforço de busca,
da estrutura e da natureza dos tecidos em decomposição e do espaço-tempo entre a
morte e o congelamento do animal (Figura 57).

FIGURA 57 - Exemplos de condições finais das peças taxidermizadas, onde vemos a integridade de
cada exemplar, ilustrando os diferentes efeitos do processo de putrefação dos diferentes tecidos

Foto: Kauê Cachuba.

Além das dificuldades inerentes ao processamento de cada material,
houve também a preocupação com a estruturação de material, com os
instrumentos e com o espaço físico, o qual deve ser apropriado para o bem estar
dos técnicos, profissionais e manutenção da higienização do local. A atividade de
processamento de material biológico exige um espaço físico amplo, diversificado
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e preparado para diversas situações, sendo organizado fisicamente em áreas de
higienização,

maceração,

descarna,

processamento,

secagem,

fixação

e

almoxarifado (Figuras 58 e 59).

FIGURA 58 - Processo de limpeza e retirada de gordura aderida aos ossos utilizando Thinner e
raspagem manual

Foto: Henrique T. Bettega.

Como a grande maioria dos museus brasileiros não conta com um espaço
adequado, destinado somente à taxidermia e ao processamento de material
biológico, com aparelhos adequados e espaço amplo, a opção de envio de material
não processado (congelado) poderia causar transtornos às instituições e lentidão na
preparação deste material. Em virtude disso, foi montado o CPMB no CT, com o
intuito de preparar e encaminhar o material científico e museológico proveniente da
UHE Mauá, estruturar uma coleção biológica de referência da fauna local e o
aproveitamento do material biológico obtido nas atividades do resgate, e alimentar
os museus com material científico de qualidade.
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FIGURA 59 - Processo de descarne em um dos pontos mais críticos: orelhas e olhos (L. wiedii)

Foto: Henrique T. Bettega.

As peças preparadas e todo o material biológico processado no CPMB foram
agrupados em uma coleção científica de material biológico de referência chamada
Kri Mág, palavra em Tupi-guarani que faz referência a sua localidade de origem, a
Serra Grande, no Médio Rio Tibagi, local do empreendimento da UHE Mauá.
Muitos desses materiais de origem orgânica foram processados através
de diferentes metodologias que garantem manutenção em longo prazo de diferentes
estruturas anatômicas e peças preparadas em postura científica para coleções de
referência (Figura 60).
Ainda, muitos dos materiais biológicos que foram encaminhados para o
processamento no CPMB/CTR foram enquadrados como material com dúvida
quanto ao seu enquadramento taxonômico, necessitando de uma triagem rigorosa
de diagnose e busca de sua correta identificação ao maior grau possível. Quando
não foi possível a realização dessa etapa em grau satisfatório pela equipe de
técnicos atuantes no quadro do contingente dos resgatadores do CTR-UHE Mauá,
os indivíduos foram encaminhados para diferentes instituições com especialistas
referente a cada grupo em questão.
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FIGURA 60 - P. cancrivorus e N. nasua em postura científica, prontos para secagem

Foto: Kauê Cachuba Abreu.

FIGURA 61 - Processo de descarne

Foto: Henrique T. Bettega.
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Os procedimentos utilizados no processo de preparo de indivíduos dos
grupos de anfíbios, répteis, aves e mamíferos seguiram as informações disponíveis
em bibliografia técnica pertinente e moldes estipulados pelas instituições receptoras
dos materiais processados no CPMB da UHE Mauá (Figuras 61 e 62).

FIGURA 62 - Material taxidermizado que seria posteriormente encaminhado a coleção científica

Foto: Henrique Toledo Bettega.

Material com reconhecido enquadramento taxonômico foi mantido como
coleção do Centro de Triagem para fins de comparação com demais animais e de
materiais recebidos oriundos da região do empreendimento e para treinamentos com
novos integrantes da equipe (Figura 63).
Segundo o Tratamento do Impacto das Hidrelétricas sobre a Fauna
Terrestre, proposto pela Eletrobrás (Rio de Janeiro, 1999), consta, em relação ao
aproveitamento científico que a formação de um reservatório permite amostrar a
diversidade biológica da área inundada. Nenhum dos métodos de coleta utilizados
pelos especialistas para qualquer grupo de animais terrestres, mesmo que
simultaneamente e por longos períodos, é tão eficiente quanto o recolhimento de
animais procurando escapar de uma inundação. É, portanto, mandatório guardar o
registro dessa diversidade, colocando-o à disposição da comunidade científica para
estudos futuros. Isso deve ser realizado mantendo-se séries adequadas da fauna
em grandes museus.
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FIGURA 63 - Peça finalizada para envio a coleção museológica

Foto: Henrique T. Bettega.

Salienta-se que muitos dos exemplares de diferentes espécies que
chegaram ao Centro de Triagem nem sempre estavam em condições físicas
adequadas devido aos traumas da causa mortis e estado de decomposição
avançado, inviabilizando o processamento e taxidermia (Figura 64).

FIGURA 64 - Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) em avançado estado de decomposição,
inviabilizando aproveitamento

Foto: Henrique Toledo Bettega.
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As peças em condições de aproveitamento eram provenientes de
atropelamento, afogamento e doenças, dessa forma, muitos dos exemplares que
chegavam à CPMB estavam em alto grau de putrefação sem a possibilidade de
serem aproveitados para a taxidermia. Ainda assim, muitas partes morfológicas
puderam ser aproveitadas, como partes de tecido mole (peles e vísceras) ou partes
de tecidos duros (ossos ou pelos), sendo que muitas dessas estruturas têm
fundamental importância na identificação correta das espécies.
Devido às más condições de alguns espécimes foi impossibilitada a
preparação de muitos, sendo então utilizados os crânios como material processado,
quando em bom estado, e/ou demais peças anatômicas consideradas importantes
para estudo conforme entendimento da equipe (Figuras 65 e 66).
Dessa forma, as instituições receberam diferentes materiais biológicos em
diferentes condições de preparação para estudos, como material congelado, fixado,
taxidermizado e processados seguindo normas, parâmetros, recomendações e
requisitos básicos de preparação, processamento, manutenção e destinação dos
exemplares preparados, em muitos casos seguindo as orientações e condições de
cada instituição quanto ao recebimento do material biológico (Figuras 67, 68 e 69).

FIGURA 65 - Carcaça não identificada com aproveitamento de estruturas morfológicas como o crânio,
material primordial para a identificação correta da espécie

Foto: Kauê Cachuba de Abreu.
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FIGURA 66 - Coleção de crânios em diferentes etapas de processamento

Foto: Kauê Cachuba de Abreu.

FIGURA 67 - Conferência do lote de exemplares processados para diferentes instituições em
secagem na sala climatizada

Foto: Ludmylla Sanchez.
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FIGURA 68 - Acondicionamento de lote de peças taxidermizadas para envio ao LABCEAS

Foto: Kauê Cachuba de Abreu.

FIGURA 69 - Preparação de material biológico processado e encaminhado sob via úmida

Foto: Kauê Cachuba de Abreu.

Inicialmente, o espaço de processamento de material biológico possuía
uma equipe de três pessoas que se revezavam nas atividades de resgate e nas
atividades do CPMB. Em setembro de 2012, foram destinados três outros
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técnicos resgatadores para as atividades do CPMB, que ficaram ao menos meio
período do dia, realizando atividades de preparação de peças e processamento
do material biológico.
Após o aparecimento de suspeitas de casos de leishmaniose, foram
incorporados à equipe um veterinário para a coleta de material biológico e um
técnico com formação em biologia com especialização em taxonomia para a
identificação dos exemplares de pequenos mamíferos ao menor nível possível de
enquadramento taxonômico (Figura 70).

FIGURA 70 - Coleta de material biológico para identificação de casos de leishmaniose em pequenos
roedores coletados pelo Resgate de Fauna da UHE Mauá

Foto: Kauê Cachuba de Abreu.

Em novembro de 2012, devido à proximidade da data de finalização do
trabalho e devido à necessidade em caráter de urgência de processamento de
material e preparação de peças, foram destinados 14 técnicos com afinidade mínima
necessária às atividades de processamento de material biológico, fixação e
preparação de peças taxidermizadas (Figura 71).
Durante o último período de processamento de material biológico no espaço
do CPMB, no qual um maior número de pessoas estava trabalhando, foi elaborado
um quadro diário com rodízio dos técnicos entre os períodos de atividades divididos
em três turnos de atividades de treinamento, capacitação para a utilização dos
instrumentos,

produtos

e

processamento

do

material

biológico,

devido

à
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necessidade de instrução mínima e nivelamento da equipe para garantir qualidade
ao material processado e minimizar o risco de possíveis acidentes.

FIGURA 71 - Limpeza de crânios dos roedores processados no espaço externo para finalização do
trabalho de resgate

Foto: Kauê Cachuba de Abreu.

Foram processados neste período 180 peças ao total. O CPMB, nesse
período, processou 153 exemplares em peças taxidermizadas e fixadas, dentre elas
exemplares de diferentes espécies de mamíferos como gato-maracajá (Leopardus
wiedii), gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus), jaguatirica (Leopardus pardalis),
irara (Eira barbara), quati (Nasua nasua), mão-pelada (Procyon cancrivorus), tapeti
(Sylvilagus brasiliensis), lebre (Lepus europeia), gambá (Didelphis albiventris),
ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus) e cuíca-lanosa (Caluromys philander) .
A qualidade do material processado depende basicamente de três
variantes: 1. mão-de-obra qualificada, com a presença de um número mínimo de
técnicos com experiência e especialização comprovada e adequadas às tarefas
inerentes às atividades necessárias, 2. o estado físico dos exemplares de diferentes
espécies animais, e 3. o tempo de espera para o primeiro congelamento. Esses
fatores, levados em consideração pelo corpo técnico do CPMB, foram fundamentais
para garantir a qualidade final do material biológico submetido às diferentes técnicas
de processamento e preparação para composição das coleções científicas.
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3.3.5 Destinações
Foi atendida a Instrução Normativa n.º 146 de 11 de janeiro de 2007 do
IBAMA, art. 13, Inciso VI:
“Art. 13, Inciso VI - A destinação pretendida para cada grupo
taxonômico da fauna resgatada, prevendo a remoção dos animais que
poderão ser relocados para áreas de soltura previamente estabelecidas
de acordo com o art. 9º, inciso V ou encaminhados para centros de
triagem, zoológicos, mantenedouros, criadouros ou ainda destinados ao
aproveitamento do material biológico em pesquisas, coleções científicas
ou didáticas.”

No Relatório Parcial 12, Volume três do Monitoramento de Fauna de
Vertebrados Terrestres UHE MAUÁ (HORI, 2011), consta:
“Entende-se por salvamento de animais todo o procedimento que se
segue a partir de sua entrega ao centro de triagem, seguida por
atendimento veterinário e realocação. O indivíduo submetido a esse
processo, então, teria sua integridade física garantida e, eventualmente
melhorada, mediante cuidados sanitários e posterior soltura em locais
adequados

do

aproveitamento

ponto

de

refere-se

vista
ao

ecológico.

Por

encaminhamento

a

outro

lado,

processos

o
de

conservação com finalidade científica, aos quais incluem-se eutanásia o
mais indolor possível, correta preparação e conservação, rotulagem,
registro e inclusão definitiva em coleção científica. Lembramos que nem
sempre esses processos podem ser seguidos à risca, em um sistema
dicotômico de opção, uma vez que mesmo que um determinado
organismo seja selecionado para realocação, ele poderá ir a óbito, não
obstante o esforço e dedicação do médico veterinário e, nesse caso,
passará a integrar o grupo de aproveitamento.”
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3.3.5.1 Translocação
Segundo a categoria proposta pela IUCN (1995), a translocação é
definida como “a movimentação de organismos vivos, pelo homem, de uma
determinada área para outra, com soltura nessa última”. Segundo Duarte (2006), as
translocações

com

fim

conservacionista

são

em

geral

reintroduções

e

revigoramentos populacionais.
Todos os indivíduos que foram considerados aptos à soltura após a
triagem ou tratamento clínico foram destinados às áreas previamente propostas no
Plano de Resgate e Salvamento Científico da Fauna do Reservatório da UHE Mauá,
em conformidade com a Autorização do IBAMA (constante no Processo n.º
02017.000288/2208-24 do IBAMA/PR). No decorrer do desenvolvimento do trabalho,
as áreas de soltura foram modificadas, de acordo com a qualidade ambiental
observada em campo. Foram selecionados seis locais na margem direita e um na
esquerda, sendo nesta margem o acesso ao local extremamente dificultoso e com
distância aproximada de 60 km do CT base.
A Figura 72 demonstra locais utilizados para translocação de animais,
geralmente próximos às APPs do reservatório.
As translocações foram realizadas diariamente pelas equipes, de forma
que os indivíduos permaneceram o menor tempo possível no Centro de Triagem
após a realização dos procedimentos necessários.
Considerando as áreas utilizadas pelo Programa de Monitoramento da
Fauna, evitou-se translocar animais nas proximidades das mesmas. Ocasionalmente
pode ter ocorrido alguma soltura nas intermediações dessas áreas, por ocasião da
troca de algum técnico na função de translocador.
Foram 12.675 capturas/coletas, dentre esssas, 8.805 indivíduos puderam
ser translocados. O Gráfico 4 demonstra os números por grupos taxonômicos.
No momento das translocações eram realizadas fotos do GPS, número do
indivíduo e do próprio indivíduo, quando possível, para que constassem no banco de
dados para conferência futura (Figuras 73 e 74).
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FIGURA 72 - Áreas de transloc
cação de animais
s
.
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GRÁFICO 4 - Capturas durante a Fase de Enchimento
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FIGURA 73 - Registro fotográfico de ponto GPS e

FIGURA 74 - Registro fotográfico de indivíduo

de nomenclatura de indivíduo translocado

translocado

Foto: André Soller.

Foto: André Soller.

3.3.5.2 Monitoramento de Chrysocyon brachyurus (lobo-guará)
Durante as atividades de resgate de fauna da UHE Mauá, foi realizado
também um procedimento de captura e translocação de um lobo-guará (Chrysocyon
brachyurus) em atendimento a uma ocorrência de interação negativa entre o animal
e pessoas alocadas em um dos alojamentos presentes no campo de obra. O
trabalho passou por 3 fases: a primeira empregou técnicas de observação e
tentativa de afugentamento, na segunda fase decidiu-se realizar a captura, momento
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no qual o animal passou por biometria e recebeu uma marcação com colar de rádiotelemetria - em cumprimento ao item 6 da Licença de Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Animais Silvestres (Anexo 1). A terceira e última fase foi a
de translocação e monitoramento por rádio-telemetria.
O animal foi capturado dentro do campo de obra e translocado para uma
área particular a 47,6 km de distância em linha reta do ponto de captura (Figura 75).
Há vários empecilhos quanto à realização do monitoramento por rádiotelemetria de espécies de grande deslocamento como lobos-guarás, isso devido à
sua rápida locomoção, o que dificulta o processo de triangulação e resulta em dados
relativamente imprecisos (Samuel e Fuller, 1994).
Foram realizadas expedições de busca ativa do sinal do colar transmissor do
animal, distribuídas durantes os meses de dezembro de 2011 a janeiro de 2013. Como
resultado desse trabalho, foram coletados alguns dados sobre a biologia do animal.
Durante as expedições, em algumas oportunidades, foi possível
evidenciar a presença do indivíduo através de azimute (Figura 76) e também por
evidência direta registrada por fotografias (Figuras 77 e 78).
Como resultado do monitoramento, foi possível constatar que os lobosguarás utilizam de forma maciça as vias de acesso antrópicas como facilitadores de
deslocamento, e que também utilizam as áreas de silvicultura como abrigo,
esconderijo de filhotes e deslocamento para afugentamento, sendo observado várias
vezes esse tipo de comportamento quando o animal constatou a presença da equipe
de monitoramento. Essa ocorrência também é reforçada pelo fato de que,
originalmente, muitas áreas que hoje são de silvicultura, eram de campos gerais, e,
quando em processo de crescimento, as florestas de Pinus sp., Eucalyptus sp, e
Araucaria angustifolia assemelham-se muito às características dos campos gerais.
Isso que justifica a maciça presença desses indivíduos característicos de ambientes
abertos nesses locais antropizados (Cheida, 2005).
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FIGURA 75 - Mapa confeccionado pelo setor de planejamento da Klabin/AS, em apoio às atividades
de campo em terras de sua propriedade e referente ao monitoramento de indivíduo de lobo-guará
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Crédito: Klab
bin S/A.
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Foto: Fábio Góes.
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Foto: Fábio Góes.

3.3.5
5.3 Enca
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Os animais re
ecuperadoss no Centrro de Triag
gem, que não foram passíveiss
de translocaçã
t
ão, foram destinado
os a instituições autorizadas pelo IBAM
MA. Até o
mom
mento

de

elaboração

destte

relatórrio,

foram
m

realizad
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os

seguintess

enca
aminhamentos:
•

Parque Municipal Danilo Ga
alafassi (Zo
oológico de Cascave
el): um Pecari tajacu
u
(cateto)) do período pré-suprressão (An
nexos 12 e 13);

•

Parque Ecológico
o da Klabin: uma Pu
ulsatrix ko
oeniswaldia
ana (murucututu-de-barriga--amarela) e um Sph
higgurus villosus
v
(ou
uriço-cache
eiro) (Ane
exos 14 a
16);

•

IBAMA: uma Colu
umba livia (pomba-do
(
oméstica), utilizada ccomo pomb
bo-correio;

•

Instituto
o Vital Bra
asil (IVB): 212 Bothrrops jarara
aca (jarara
aca), uma
a Bothropss
jararacu
ussu(jarara
acuçu), 14
4 Crotalus
s durissuss (cascavvel), duas Micruruss
altirostri
ris(coral-ve
erdadeira) e 5 Micru
urus coralliinus (coral-verdadeirra), sendo
o
essas trransportad
das em trêss ocasiões
s distintas (Anexos
(
10, 17 a 20
0);
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•

Centro de Produção e Pesquisas de Imunológicos (CPPI): 15 Micrurus
corallinus (coral-verdadeira), em 2 ocasiões distintas (Anexos 9, 21 e 22);

•

Butantan: oito Bothrops jararaca (jararaca), uma Crotalus durissus (cascavel),
duas Micrurus corallinus (coral-verdadeira) (Anexos 8, 23 e 24);

•

Serpentário Grande Paraíso: 94 Bothrops jararaca (jararaca) e cinco Crotalus
durissus (cascavel) (Anexos 11 e 25);

•

HORI: um Pecari tajacu, um Ramphastus dicolorus e um Sapajus nigritus
(Anexos 26, 27 e 28).

3.3.5.4

Encaminhamentos

de

material

biológico

(científico,

didático,

museológico)
Como já salientado, a formação de um reservatório permite amostrar a
diversidade biológica da área inundada. Nenhum dos métodos de coleta utilizados
pelos especialistas para qualquer grupo de animais terrestres, mesmo que
simultaneamente e por longos períodos, é tão eficiente quanto o recolhimento de
animais procurando escapar de uma inundação. É, portanto, mandatório guardar o
registro dessa diversidade, colocando-o à disposição da comunidade científica para
estudos futuros. Isso deve ser realizado mantendo-se séries adequadas da fauna
em grandes museus (Rodrigues, 1999).
O material acondicionado ou taxidermizado foi enviado às seguintes
instituições:
•

Butantan (Anexos 8, 23 e 24);

•

Coleção Entomológica Padre Jesus Moure (DZUP) (Anexos 4 e 29);

•

Faculdade Assis Gurgacz (FAG) (Anexo 30 e 31);

•

Laboratório de Biodiversidade, Conservação e Ecologia de Animais Silvestres
(LABCEAS) (Anexos 32 a 38);

•

Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI) (Anexos 39 a 45);

•

Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos da UNESP (NUPECCE)
(Anexos 46, 47 e 48).
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O total foi de 2.624 indivíduos encaminhados em diferentes processos de
preparo ou em estado de congelamento.
Até o momento de composição do relatório final os materiais (pelos,
parasitos e escamas) estão armazenados e serão posteriormente encaminhados ao
LABCEAS, Laboratório de Parasito da UFPR e MHNCI, respectivamente.

4 - RESULTADOS OBTIDOS
As atividades relativas ao resgate de fauna fundamentaram-se em um
Plano de Resgate aprovado pelo empreendedor e pelo IBAMA.
Esse Plano permitiu a implantação de uma nova metodologia de resgate
de fauna, com visão interdisciplinar e integrada ao resgate de flora, o que permitiu o
uso racional dos recursos humanos e materiais, com alta eficácia na captura,
manejo, soltura e encaminhamento dos animais.
Foram realizadas 12.675 capturas entre os quatro grupos faunísticos
(anfíbios, aves, mamíferos e répteis), sendo 5.076 durante a fase de supressão da
vegetação e 7.599 durante a fase de enchimento do reservatório. Foram
translocados, respectivamente, aproximadamente 65,9% e 71,9% da fauna
capturada durante cada fase do resgate. Pode ser observado no Gráfico 5 o número
de capturas e translocações por grupo faunístico em cada fase do resgate.
Os demais resultados específicos por fase do empreendimento e grupo
taxonômico são descritos nos subitens a seguir.
GRÁFICO 5 - Capturas e translocações por grupo faunístico em cada fase do resgate
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4.1 FASE DE SUPRESSÃO

4.1.1 Entomofauna
Foram coletados 1.249 indivíduos, identificados em 12 ordens e
acondicionados para posterior encaminhamento a coleções museológicas. A riqueza
de diversidade coletada pode ser observada na Tabela 1 no item 6.1.1.

4.1.2 Anfíbios
Durante a Fase de Supressão foram capturados 2.390 indivíduos de
anfíbios, das ordens Anura e Gymnophiona, distribuídos em 18 gêneros e 35
espécies identificadas. Com isso, nessa fase, os anfíbios foram o grupo de maior
representatividade em capturas dentre todos os grupos animais. O anuro com maior
quantidade de ocorrências foi L. notaoktites (rã-gota) (Figura 79),com 352
indivíduos, seguido por R. icterica (sapo-cururu) (Figura 80), com 344, e por H. faber
(sapo-martelo), com 161 capturas (Figura 81).

FIGURA 79 - L. notaoktites (rã-gota)

Foto: Acervo INTERCOOP.
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FIGURA 80 - R. icterica (sapo-cururu)

Foto: Acervo INTERCOOP.

FIGURA 81 - H. faber (sapo-martelo)

Foto: Pedro Camargo.

GRÁFICO 6 - Capturas mensais de anfíbios durante a Fase de Supressão Vegetacional
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Foram coletados cinco representantes da ordem Gymnophiona nessa
fase. Sendo esta uma espécie de hábito fossorial, os indivíduos foram capturados
pela atividade de revolvimento do solo pelo maquinário. Números e espécies
resgatados na Fase de Supressão estão demonstrados na Tabela 2 no item 6.1.2.
Os meses que apresentaram maior número de capturas para essa fase
foram janeiro e fevereiro do ano de 2012, com 343 e 408 capturas, respectivamente.
Os menores números de capturas registrados ocorreram nos meses e janeiro e
fevereiro do ano de 2011, com 14 e 41 capturas, respectivamente (Gráfico 6).
O mapa demonstrando as capturas-coletas de anfíbios realizadas durante
a supressão da vegetação encontra-se no Anexo 41.
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4.1.3 Répteis
Durante essa fase foram capturados 1.454 espécimes de répteis,
distribuídos entre 31 gêneros e 39 espécies identificadas, sendo o segundo grupo de
maior representatividade de capturas, atrás apenas dos anfíbios.
Espécimes de todos os grupos de répteis foram registrados, sendo que
nessa fase, as serpentes tiveram maior número, com 760 espécimes capturados,
seguidas pelos lagartos com 411 espécimes. Foram resgatadas 28 espécies de
serpentes, 9 espécies de lagartos, 1 espécie de crocodiliano, 1 espécie de quelônio
e 1 gênero de anfisbenídeo. A serpente de maior ocorrência foi Bothrops jararaca
(Figura 82), com 359 capturas, e Enyalius perditus (Figura 83), dentre os lagartos,
com 233 capturas.

FIGURA 82 - Bothrops jararaca

Foto: Acervo INTERCOOP.
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FIGURA 83 - Enyalius perditus

Foto: Pedro Camargo.

Um total de 315 espécimes foram identificados apenas ao nível
taxonômico de gênero, contemplando os gêneros Amphisbaena, dentre os
anfisbenídeos, e Chironius, Clelia, Echinanthera, Erythrolamprus, Oxyrhopus,
Sibynomophus e Xenodon, dentre as serpentes; e Polychrus e Tropidurus, dentre os
lagartos. A abundância e riqueza capturada/coletada pode ser conferida na Tabela 3
no item 6.1.3. Espécies pertencentes às duas Famílias de serpentes peçonhentas do
país (Elapsidae e Viperidae) foram registradas.
Os meses que apresentaram maior número de capturas para essa fase
foram maio e junho do ano de 2011, com 161 capturas cada, e janeiro e fevereiro do
ano de 2012, com 123 e 126 capturas, respectivamente. Os menores números de
capturas registrados ocorreram nos meses de janeiro de 2011, com 26 capturas
apenas, março e abril de 2012, com 25 e 12 capturas, respectivamente (Gráfico 7).
Possivelmente, o baixo número de capturas encontrado nos meses de março e abril
de 2012 pode estar relacionado ao fato desses terem sido os dois últimos meses da
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Fase de Supressão vegetacional, quando essa atividade estava restrita a poucos
lotes, os quais também estavam finalizando a supressão, restando, portanto, uma
área muito menor para realizar a atividade de resgate.

GRÁFICO 7 - Capturas mensais de répteis durante a Fase de Supressão Vegetacional
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Apesar de nos meses de janeiro e fevereiro de 2012 já haver ocorrido o
fim da supressão vegetacional em alguns lotes, as capturas desses meses foram
relativamente altas, podendo o fato estar relacionado à sazonalidade, uma vez que
no verão é esperado encontrar um maior número de animais desse grupo devido à
sua ectotermia.
O mapa demonstrando as capturas-coletas de répteis realizadas durante
a supressão da vegetação encontra-se no Anexo 42.

113

4.1.4 Aves
Durante as atividades de resgate de fauna no período de supressão,
foram

capturados

147

espécimes

desse

grupo,

totalizando

74

espécies,

pertencentes a 35 famílias. As aves, entre os vertebrados, apresentam os maiores
valores de diversidade durante os monitoramentos e os menores durante o resgate,
com pouquíssima variação nessa fase.
Segundo HORI (2011), grande parte da avifauna presente na região é
composta por espécies florestais, mas com importante representação de elementos
campícolas e, inclusive, aquáticos.
Devido à fragmentação dos habitats, algumas espécies florestais foram
registradas em bordas de remanescentes, dentre elas os arapaçus Sittasomus
griseicapillus (arapaçu-verde) e Xiphorhynchus fuscus (arapaçu-rajado), espécies
que não costumam ocorrer nesse tipo de hábitat, sendo estritamente florestais e,
portanto, prejudicadas com a fragmentação florestal. Tais como essas, diversas
outras espécies sofreram o mesmo impacto.
Abrigando aves peculiares de formações florestais primitivas e também
colonizadores de borda, a região simplesmente exprime o histórico local de
alteração dos ambientes. Isso porque as aves sabidamente acompanham os
processos de descaracterização dos habitats (Aleixo, 2001).
Assim, a fragmentação gera habitats pobres e isola as populações. A
riqueza de um fragmento depende de seu tamanho, da distância de outros
fragmentos e da estrutura do habitat. Com o processo de supressão, a distância
entre os fragmentos diminui consequentemente as taxas de dispersão e migração,
resultando, posteriormente, em decaimento da variabilidade genética e declínio
populacional.
Outro fator que contribui para a diminuição da biodiversidade é o das
competições inter e intraespecíficas resultantes da destruição, total ou parcial, de um
ecossistema, uma vez que o alimento disponível diminui.
De uma forma geral, as espécies que estão sujeitas a alguma ameaça em
seu contingente populacional são aquelas cujas restrições ao habitat são tão
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estreitas que mesmo pequenas alterações ambientais oferecem riscos à sua
sobrevivência. Com isso, ao tempo em que as formações vegetais originais vão
sendo substituídas por paisagens alteradas, também uma grande parcela de sua
avifauna é gradativa ou drasticamente substituída por elementos invasores e
colonizadores. Nesse sentido, destacam-se algumas espécies granívoras (p. ex. o
tiziu, Volatinia jacarina), que se aproveitaram da expansão de certas gramíneas
oportunistas; assim como de diversos representantes onívoros, ilustrados por
colonizadores de bordas (p. ex. pitiguari Cyclarhis gujanensis) e, ainda, diversas
aves que admitem acentuados graus de sinantropia (p. ex. o bem-te-vi, Pitangus
sulphuratus) (HORI, 2011).
Foi observado o registro e aumento da ocorrência de espécies
oportunistas como Heterospizias meridionalis (gavião-caboclo) (Figura 84), o qual
procura áreas de queimadas para caçar animais afugentados do fogo e da fumaça,
coincidindo com o início das queimadas realizadas pela Florsil nos lotes; assim
como a ocorrência de rapinantes em áreas de supressão mecanizada e enleirio de
material sem utilização comercial, se tornou mais frequente, devido à oferta de
alimento ter aumentado para essas espécies (por meio de carcaças ou
afugentamento) (Figuras 85 e 86).

FIGURA 84 - Heterospizias meridionalis (gavião-caboclo)

Foto: Fábio Góes.
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FIGURA 85 - Caracara plancus

Foto: Acervo INTERCOOP.

FIGURA 86 - Milvago chimachima (gavião-carrapateiro) em área de “enleirio”

Foto: Vanessa Amaral.

Durante as atividades de resgate de fauna no período de supressão,
foram capturados 139 espécimes deste grupo, totalizando 74 espécies, pertencentes
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a 35 famílias. Na Tabela 4 no item 6.1.4 constam as espécies observadas durante
essa fase do empreendimento. A abundância e riqueza capturada/coletada pode ser
observada na Tabela 5 no item 6.1.4.
Muitas espécies apresentam baixa capacidade de voo e, por assim dizer,
a abertura de grandes clareiras contribuiu para o isolamento de suas populações.
Com isso, fica evidente que os vários grupos ecológicos, de acordo com suas
exigências por ambiente, alimentação e abrigo, sofrem declínios e expansões
populacionais de forma diferenciada.
Destacam-se grupos de pássaros com grande representatividade na
macrorregião e que apresentam foco de captura e comércio ilega. Dentre as
espécies que poderiam causar impactos maiores sobre populações locais, estão
Amazona vinacea (papagaio-do-peito-roxo), Procnias nudicollis (araponga), Saltatorsimilis (trinca-ferro) e Sporagra magellanica (pintassilgo) (HORI, 2011).
O mapa demonstrando as capturas-coletas de aves realizadas durante a
supressão da vegetação encontra-se no Anexo 43.

4.1.5 Mamíferos
Foram capturados 1.085 mamíferos durante a supressão vegetacional,
sendo o terceiro grupo com maior número de capturas, ficando à frente apenas das
aves nessa fase. Dentre os mamíferos, os roedores foram os mais capturados nesse
período, contando com 757 capturas (68,4% do total capturado). Do total capturado,
554 indivíduos estão distribuídos entre 42 espécies identificadas, 26 indivíduos estão
distribuídos entre quatro espécies a confirmar, 426 indivíduos foram identificados ao
nível taxonômico de gênero, distribuídos em seis gêneros, e 101 indivíduos não
foram identificados. O mamífero de maior representatividade, com 165 capturas, foi
Thaptomys nigrita nesta fase. Os animais capturados identificados como
Oligoryzomys sp. totalizaram 247 capturas, porém, como há a possibilidade do
agrupamento de mais de uma espécie nesse total, T. nigrita foi considerado o mais
representativo nessa fase. É importante ressaltar ainda, que Akodon sp. também
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apresentou alto número de capturas, totalizando 114 indivíduos. A abundância e
riqueza capturada/coletada pode ser observada na Tabela 6 no item 6.1.5.
Os maiores índices de capturas deste grupo durante a supressão
vegetacional ocorreram nos meses de maio e junho no ano de 2011, com 192 e 167
capturas, respectivamente, e janeiro e fevereiro no ano de 2012, com 76 e 70
capturas, respectivamente. Os menores números de capturas registrados ocorreram
nos meses de janeiro de 2011, totalizando somente 9 capturas, e março e abril de
2012, com 18 e 10 capturas respectivamente (Gráfico 8). Em janeiro de 2011, iniciouse o resgate de vertebrados, contando com poucos profissionais para realizar tal
atividade naquele momento, o que resultou num baixo número de capturas. Já em
março e abril do ano seguinte, apesar de já contar com uma equipe mais ampla para
realizar o resgate, muitos lotes já haviam finalizado a atividade de supressão e os
demais estavam no fim dessa atividade. Pelo menos 70% do total resgatado dos
meses que apresentaram as maiores capturas foram referentes a pequenos roedores.

GRÁFICO 8 - Capturas mensais de mamíferos durante a Fase de Supressão Vegetacional
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Foram avistados grupos de Tayassu pecari (queixada) nas áreas
adjacentes à supressão vegetal na margem direita e em duas situações nas
imediações do CT (Figura 87).
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FIGURA 87 - Adultos deTayassu pecari (queixada)

Foto: Acervo INTERCOOP.

O mapa representando as capturas-coletas de mamíferos realizadas
durante a supressão da vegetação encontra-se no Anexo 44.

4.2 FASE DE ENCHIMENTO

4.2.1 Resgate de Invertebrados
Foram coletados 3.268 indivíduos nessa fase do empreendimento.
Considerando as coletas realizadas no período de supressão, foram identificados 15
ordens de invertebrados, divididas em 164 famílias (Tabela 1 no item 6.1.1) e
totalizando 4.517 espécimes encaminhados à Coleção Entomológica Padre Jesus
Moure (DZUP), na data de 7 de dezembro de 2012, conforme o Termo de
Destinação no Anexo 29.

4.2.2 Anfíbios
Durante a Fase de Enchimento do reservatório foram capturados 4.667
indivíduos de anfíbios, apenas da ordem Anura, distribuídos em 17 gêneros e 38
espécies identificadas. O anuro com maior quantidade de ocorrências foi Scinax
fuscovarius (perereca-de-banheiro), com 680 indivíduos, sendo a família Hylidae, da
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qual essa espécie pertence a mais abundante em registros de coletas, totalizando
2.422 indivíduos na Fase de Enchimento.
Houve oito novos registros de espécies nessa fase, sendo eles:
Eleutherodactylus sp., Bokermannohyla hylax, Hypsiboas bischoffi, Hypsiboas
marginatus, Hypsiboas prasinus, Scinax cf. signatus, Sphaenorhynchus surdus
(Figura 88) e Physalaemus aff. gracillis.
Em contrapartida, outras cinco espécies de ocorrência na Fase de
Supressão, não foram capturadas no enchimento:Siphonops sp. Proceratophrys sp.,
Aplastodiscusal bosignatus, Aplastodiscusper viridis e Bokermannohyla circumdata.
Números e espécies resgatados na Fase de Enchimento estão demonstrados na
Tabela 2 no item 6.1.2.

FIGURA 88 - Sphaenorhynchus surdus (pererequinha-limão)

Foto: Pedro Camargo.

Os meses que apresentaram maior número de capturas para essa fase
foram julho e agosto de 2012, com 1.601 e 1.723 capturas respectivamente, os
menores números de capturas registrados ocorreram nos meses de maio e junho de
2012, com 29 e três capturas, respectivamente (Gráfico 9), devido ao fato de que,
nesses meses, as Equipes de Resgate de Fauna foram desmobilizadas, pelo
período entre o final da supressão e início do enchimento, não havendo resgate a
campo durante esse período.
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GRÁFICO 9 - Capturas mensais de anfíbios durante a Fase de Enchimento
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O mapa demonstrando as capturas-coletas de anfíbios realizadas durante
o enchimento do reservatório encontra-se no Anexo 53.

4.2.3 Répteis
Durante o enchimento do reservatório, foram capturados 568 espécimes
de répteis, distribuídos entre 27 gêneros e 30 espécies identificadas, sendo o grupo
de menor representatividade de capturas nessa fase. Não houve capturas apenas
para o grupo dos crocodilianos, e, novamente, as serpentes tiveram o maior número,
com 334 espécimes capturados, seguidas pelos lagartos com 189 espécimes.
Foram resgatadas 20 espécies de serpentes, 7 espécies de lagartos, 3 espécies de
quelônios e 1 gênero de anfisbenídeo. A serpente de maior ocorrência foi, como na
Fase de Supressão, Bothrops jararaca, com 119 capturas, e , dentre os lagartos,
Salvator merianaecom, com 119 capturas.
Um total de 97 espécimes foram identificados apenas ao nível taxonômico
de gênero, contemplando os gêneros Amphisbaena, dentre os anfisbenídeos,
Chironius, Echinanthera, Sibynomophus e Xenodon, dentre as serpentes, e
Cercossaura dentre os lagartos. A abundância e riqueza capturada/coletada pode
ser conferida na Tabela 3 no item 6.1.3. Para essa fase também foram registradas
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espécies das duas Famílias de serpentes peçonhentas do país, Elapsidae (Figuras
89 e 90) e Viperidae (Figuras 91 e 92).
Durante a Fase de Enchimento era esperado, para esse grupo, que
houvesse um maior número de capturas no início do resgate embarcado e um
decréscimo nesse número à medida que o resgate ocorresse, isso pelo fato do
resgate dessa fase ocorrer em áreas fixas e de tamanho restrito (ilhas e copadas),
não contando com aporte significativo de novos indivíduos, uma vez que essas
áreas foram isoladas pela água.

FIGURA 89 - Micrurus corallinus

Foto: Pedro Camargo.

FIGURA 90 - Micrurus altirostris

Foto: Pedro Camargo.
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FIGURA 91 - Bothrops jararacussu

Foto: Danilo Capela.

FIGURA 92 - Bothrops jararaca capturada no reservatório

Foto: Andrea Cruz.

O baixo número de capturas em maio (8 indivíduos) e junho (21
indivíduos) de 2012 está relacionado ao resgate embarcado ter iniciado somente no
fim de junho, o que também explica o alto número de capturas nos dois meses
subsequentes, 242 e 101 indivíduos em julho e agosto, respectivamente. A partir de
setembro de 2012 foi notado um decréscimo significativo no número de capturas,
culminando no baixo número de capturas observado em dezembro (11 capturas),
mês em que foi finalizado o resgate embarcado. O pequeno acréscimo das capturas
nos dois meses seguintes, que foram restritas a Encontros Ocasionais e Chamados
de Emergência, pode estar relacionado à sazonalidade (verão) e à baixa atividade
humana na área do empreendimento, o que resultaria numa maior atividade de
indivíduos deste grupo (Gráfico 10).
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GRÁFICO 10 - Capturas mensais de répteis durante a Fase de Enchimento
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O mapa demonstrando as capturas-coletas de répteis realizadas durante
o enchimento do reservatório encontra-se no Anexo 54.

4.2.4 Aves
Dentre as aves capturadas, totalizando 934 indivíduos, 609 eram ovos,
cinco neonatos, 242 filhotes (ninhegos), 19 jovens, 54 adultos e cinco não
determinados, deste total 74 foram coletados em óbito. Do toral capturado, 551
indivíduos foram processados e destinados a coleções científicas, e, dos indivíduos
capturados vivos, 73 foram reintroduzidos de acordo com seus habitats em APPs do
reservatório.

Foram

registradas,

na

Fase

de

Enchimento,
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espécies,

pertencentes a 48 famílias.
No início da Fase de Enchimento, notou-se um acréscimo de atividade de
espécies insetívoras e carnívoras, devido à situação ali apresentada. Registrou-se
maior movimentação de Hirundinidae, assim como Accipritidae e Falconiformes. Os
levantamentos realizados, mesmo que sucintos, permitiram o registro de espécies
ainda não documentadas na região de estudo, ampliando assim sua distribuição em
território paranaense. São exemplos disso as seguintes espécies: Platalea ajaja
(colhereiro) e Rhynchops Níger (talha-mar).
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O colhereiro (Platalea ajaja) é uma espécie neotropical, cuja área de
distribuição estende-se desde o centro da Argentina até o sul dos Estados Unidos,
não está ameaçada de extinção mundialmente, porém, corre risco em algumas
localidades. Seu aparecimento em 2012 se deu na mesma época que no ano
anterior, sendo

as ocorrências ambas no

mês de setembro. O talha-mar

(Rhynchops niger) é uma espécie que habita grandes rios, lagos, estuários e sua
presença no litoral não é muito comum. É uma das espécies ainda pouco estudada
no Brasil. Obteve-se duas visualizações dessa espécie na área do reservatório.
Após

algumas

áreas

haverem

sido

inundadas,

observou-se

oportunamente que, mesmo com o solo alagado, muitas espécies mantiveram-se
vocalizando e em atividade de forrageio nessa localidade, (p. ex. Trogon surrucura,
Dysithamnus mentalise, Synallaxis ruficapilla). Quanto à avifauna de sub-bosque,
observou-se que houve aparente aumento em seu número.
Espécies de mais raro encontro, foram avistadas sobrevoando a área, e,
assim, foram registradas qualitativamente e destacadas pela sua importância em
grau de ameaça, sendo elas Sarcoramphus papa (urubu-rei) (Figura 93),
Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco) (Figura 94) e Spizaetus malanoleucus
(gavião-pato).

FIGURA 93 - Sarcoramphus papa (urubu-rei)

Foto: Vanessa Amaral.
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FIGURA 94 - Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco)

Foto: Rafael Grisostenes.

Nos

meses

de

enchimento

do

reservatório,

como

mencionado

anteriormente, houve um relevante acréscimo nos registros de rapinantes e espécies
florestais, devido ao aumento na demanda de alimento na região e procura de novos
habitats. Houve um episódio em que foram visualizados aproximadamente 80
indivíduos de Ictinia plumbea (sovi) sobrevoando a região da barragem,
permanecendo um maior período sobre a pedreira do canteiro de obras.
Algumas

aves

registradas

nesse

estudo

apresentam

exigências

ecológicas peculiares que as tornam úteis indicadoras ambientais (HORI, 2011),
sendo elas espécies de frugívoros representados pelos ranfastídeos (p. ex.
Pteroglossus bailloni - araçari-banana) e se destacam também os rapinantes
florestais (p. ex. Herpetotheres cachinnans - acauã). O registro das espécies
avistadas pode ser observado na Tabela 4 no item 6.1.4.
A época de reprodução das aves no Brasil é indicada geralmente como
sendo de setembro a janeiro (Sick, 1997). É controlada por fatores ambientais dos
quais a luminosidades, duração do dia, temperatura e fartura de alimento
influenciam de maneira importante essa etapa da vida das aves. Dentro desse
tópico, um dos aspectos mais relevantes quanto à tomada de medidas
conservacionistas é a biologia da nidificação, ou seja, as informações sobre a
localização dos ninhos, suas características estruturais, número e dados bionômicos
de ovos, épocas de nidificação, etc. (HORI, 2011). O período do enchimento do
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reservatório coincidiu com tal época, e, devido a isso, foi realizado um grande
número de capturas desse grupo (Figuras 95 a 98).

FIGURA 95 - Ictinia plumbea (sovi)

FIGURA 96 - Filhote monitorado

Foto: Acervo CT.

Foto: Acervo CT .

FIGURA 97 - Pachyramphus castaneus

FIGURA 98 - Filhotes de caneleiro monitorados

(Caneleiro) próximo ao ninho

após realocação de ninho

Foto: Francielly Reis.

Foto: Francielly Reis.

Vários ninhos foram encontrados, a maioria deles resgatados. Outros, por
sua vez, foram translocados e isso possibilitou que fossem monitorados diariamente.
Os ninhos resgatados foram aqueles que apresentavam ovos e/ou ninhegos em seu
interior, que estavam próximos de submergir e em relação aos quais não houvesse a
possibilidade de translocação. Já os ninhos translocados, foram aqueles que
apresentavam ovos e/ou filhotes no seu interior e tiveram a possibilidade de
translocação em um ponto próximo ao local original, facilitando o encontro pelos
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progenitores. Estes foram monitorados diariamente pelas equipes responsáveis
(Figuras 99 a 106).
Durante o enchimento do reservatório, equipes tiveram ênfase nesse
trabalho de captura, resgate e translocação de aves, totalizando 313 ninhos
monitorados. Desses, 45 foram realocados e 151 resgatados. Dentre esses, 818
eram ovos, 277 ninhegos, e 33 dos ovos e 6 dos filhotes não tiveram sua presença
notada durante o monitoramento, devido a fatores naturais.

FIGURA 99 - Ninho de Ictinia plumbea no momento em que foi encontrado próximo à lâmina d’água
do reservatório. O mesmo foi transferido e acompanhado

Foto: Andrea Cruz.

FIGURA 100 - Nyctibius griseus (mãe-da-lua)

FIGURA 101 - Ovo de Nyctibius griseus (mãe-da-

com presença de filhote

lua) em um segundo ninho

Foto: Francielly Reis.

Foto: Francielly Reis.
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FIGURA 102 - Filhote de Nyctibius griseus (mãe-da-lua)

Foto: Francielly Reis.

FIGURA 103 - Thalurania glaucopis (beija-flor-

FIGURA 104 - Ninho de Thalurania glaucopis

de-fronte-violeta)

(beija-flor-de-fronte-violeta) monitorado

Foto: Acervo CT.

Foto: Acervo CT .
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FIGURA 105 - Ninho de tesourinha (Tyrannus savana)

Foto: Andréa Cruz.

FIGURA 106 - Ninho de maria-faceira (Syrigma sibilatrix)

Foto: Francielly Reis.

Algumas

espécies

se

mostraram

mais

comuns

haemorrhous (guaxe) e Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) (Tabela 1).

como

Cacicus
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TABELA 1 - Registros de ovos e/ou filhotes por espécie, os quais foram monitorados, realocados e/ou
resgatados na área de influência da UHE Mauá
Espécies

Ovos

6

Penelope obscura
Tigrisoma lineatum

Filhotes

1

4

Nycticorax nycticorax
Butorides striata

58

Ardea cocoi
Syrigma sibilatrix

15

5

Mesembrinibis cayennensis

6

6

Theristicus caudatus

2

Coragyps atratus

3

Ictiniaplúmbea

3

3

Rupornis magnirostris

6

4

Caracara plancus

3

Milvago chimachima

1

Patagioenas picazuro

4

Zenaida auriculata

7

1

Pyrrhura frontalis
Crotophaga major

16

Crotophaga ani

15

Guira guira

3

Athene cunicularia

4

2

Nyctibius griseus

2

1

Anthracothorax nigricollis

4

Trogon surrucura
Melanerpes flavifons

5

Melanerpes candidus

8
4

Dryocopus lineatus
Colaptes melanochloros
Tityra cayana
Furnarius rufus

12

7

Pachyramphus castaneus

12

8

Pachyramphus validus

8

5

Pitangus sulphuratus

157

28

Myiodynastes maculatus

9

1

Tyrannus melancholicus

43

15

Tyrannus savana

73

6

Troglodytes musculus

2

Pachyramphus viridis
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Espécies

Ovos

Turdus rufiventris

5

Turdus amaurochalinus

9

Saltator similis

4

Filhotes

1

Tangara sayaca
Icterus cayanensis

8

Cacicus chrysopterus

8

Cacicus haemorrhous

187

162

De forma geral, a degradação ou alteração dos habitats naturais é a
principal causa de ameaça às comunidades avifaunísticas (Sick, 1997). A Figura
107 mostra um Ramphastus dicolorus coletado no reservatório.

FIGURA 107 - Ramphastus dicolorus (tucano-do-bico-verde) encontrado na água do reservatório,
provável afogamento

Foto: Acervo INTERCOOP.

Foi realizado o atendimento clínico em campo sempre que necessário. A
Figura 108 demonstra tratamento de dermatobiose em neonatos e filhotes de
Cacicus haemorrhous (guaxe) para os quais não houve necessidade de
encaminhamento inicial ao CT.
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FIGURA 108 - Atendimento de Cacicus haemorrhous na porção final do reservatório

Foto: Andrea Cruz.

Durante o enchimento do reservatório, foram capturados 934 espécimes
desse grupo, totalizando 71 espécies, pertencentes a 32 famílias. A abundância e
riqueza capturada/coletada pode ser observada na Tabela 5 no item 6.1.4.
O mapa demonstrando as capturas-coletas de aves realizadas durante o
enchimento do reservatório encontra-se no Anexo 55.

4.2.5 Mamíferos
Durante a Fase de Enchimento do reservatório, um total de 1.430
espécimes de mamíferos foram resgatados, sendo que, para essa fase, esse foi o
segundo grupo com maior número de capturas, ficando atrás apenas dos anfíbios.
Os roedores, com 1.121 capturas, também tiveram maior representatividade no
período de enchimento, atingindo quase 80% do total capturado para o grupo.
Dentre os indivíduos resgatados, 330 estão distribuídos entre 36 espécies
identificadas, 238 indivíduos estão distribuídos entre 6 espécies a confirmar, 787
indivíduos foram identificados ao nível taxonômico de gênero e estão distribuídos
entre 10 gêneros, e 53 indivíduos não foram identificados.
A espécie de maior representatividade durante o enchimento foi
Oligoryzomys nigripes, com 116 capturas. Os registros contabilizados para Akodon
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sp., Calomys sp. e Oligoryzomys sp. (278, 147 e 281 capturas, respectivamente),
nessa fase, foram maiores que os registrados para O. nigripes, entretanto, como
são agrupamentos por gênero, mais de uma espécie pode estar agrupada nesse
total. A abundância e riqueza capturada/coletada pode ser observada na Tabela 6
no item 6.1.5.
A Figura 109 demonstra quatro filhotes de Dasypus novemcinctus (tatugalinha), os quais foram encontrados em área recém ilhada.

FIGURA 109 - Filhotes de Dasypus novemcinctus resgatados

Foto: Acervo INTERCOOP.

O período de enchimento teve início em maio de 2012, entretanto,
somente em julho do mesmo ano foi iniciado o resgate embarcado, uma vez que só
nesse momento iniciou a ocorrência de áreas isoladas pela água. Dessa forma, os
dois primeiros meses apresentaram poucas capturas de mamíferos e em julho
houve um aumento substancial nesse número devido ao resgate em ilhas formadas,
materiais flutuantes e copadas sendo submersas.
Como a partir desse momento as áreas a realizar o resgate foram fixas e
cada vez menores a medida que o nível do reservatório aumentava, e não contavam
com aporte de novos indivíduos desse grupo de animais, o número de resgates de
mamíferos subsequentes a julho de 2012 caiu substancialmente até o fim do resgate
embarcado em dezembro do mesmo ano. As capturas posteriores ao período do
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resgate embarcado foram exclusivas a Encontros Ocasionais e Chamados de
Emergência (Gráfico 11).

GRÁFICO 11 - Capturas mensais de mamíferos durante a Fase de Enchimento
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FIGURA 110 - Guerlinguetus ingrami (serelepe) encontrado na água do reservatório, provável
afogamento

Foto: Éder Paetzhold.

O mapa demonstrando as capturas-coletas de mamíferos realizadas
durante o enchimento do reservatório encontra-se no Anexo 56.
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5 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES

5.1 VISITAS E AUDITORIAS
O Centro de Triagem recebeu durante todo o período do empreendimento
visitas de moradores dos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira (escolas,
grupos de melhor idade, etc.), funcionários das empresas envolvidas em diversos
setores de atividades no canteiro de obras. Os Coordenadores de Fauna e do CT
recepcionaram visitas técnicas e auditorias do IAP, IBAMA, SOMA, Consórcio
Cruzeiro do Sul, COPEL, Vigilância Sanitária Municipal de Telêmaco Borba e de
Ortigueira e participaram de Câmara Técnica de Biodiversidade.

5.2 ATIVIDADES JUNTO À COMUNIDADE
Sabendo que as transformações ambientais alteram a forma de
exploração antrópica do espaço, principalmente dos agricultores e pecuaristas, e
que, no caso dessa comunidade, os mesmos são os mais atingidos, pois utilizam
diretamente dos recursos naturais para produzir seu sustento, a fim de minimizar os
conflitos e corroborar ações mitigantes com informação científica, diferentes ações
foram praticadas, sendo elas:
•

Informação Ambiental;

•

Atendimento;

•

Visitas.

As três atividades complementam-se e colaboraram para com as
atividades de resgate. Com o objetivo de atender os frequentes relatos de encontro
ou problemáticas com a fauna nativa afugentada pelo empreendimento e elucidar a
população local sobre as atividades de resgate, foi montada uma equipe para
realizar os atendimentos às comunidades do município de Ortigueira. Essa medida
demonstrou bons resultados, sendo destacados:
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•

a obtenção de boa e rápida informação sobre os animais de regiões
de conflitos;

•

a obtenção de indicadores de desenvolvimento social;

•

a definição de critérios para delineamento de áreas relevantes na
paisagem;

•

a percepção da preocupação ambiental da comunidade;

•

indicações de locais de registro de espécies diversas;

•

o levantamento de informações históricas;

•

a coleta de carcaças das espécies de interesse;

•

a definição de indicadores de localização de fauna; e

•

a percepção de mudança sociocultural da região.

5.5.1 Educação Ambiental
As Equipes de Resgate realizaram atividades junto à comunidade de
Ortigueira, especificamente junto às localidades de Palmital, Sapê, Lajeado e
Briolândia (Figuras 111 e 112). Nesses locais, concentraram-se os esforços de
resgate de fauna e flora à margem esquerda do rio Tibagi e afluentes.

FIGURA 111 - Palestra de educação ambiental na comunidade do Lajeado

Foto: Lina Clarsen.
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FIGURA 112 - Palestra de educação ambiental na comunidade do Sapê

Foto: Andréa Cruz.

Atividades junto à comunidade são de fundamental importância quando
estas são envolvidas em grandes empreendimentos, com é o caso das hidrelétricas,
as quais trazem para as regiões atingidas uma nova dinâmica de desenvolvimento
regional, pela reorientação da economia local (Piacenti et al., 2003).

5.5.2 Conflitos
As entrevistas e os atendimento junto às comunidades de Lajeado Bonito,
Sapê, Natingui e Palmital foram realizadas regularmente. Consistiram em orientar,
obter informações, coletar material cientifico e/ou ajudar os reclamantes sobre as
melhores formas de minimização dos conflitos, e prevenir as atividades ilegais com
justificativas plausíveis relacionadas basicamente à legislação, à sanidade, às
zoonoses e à sensibilização ambiental.
Atendendo à solicitação do contratante, foram realizadas regularmente,
visitas técnicas a propriedades rurais instaladas em áreas de influência do
enchimento do reservatório UHE Mauá com o objetivo de acompanhar o
afugentamento de espécies oriundas das áreas alagadas e atender aos conflitos
gerados por esses deslocamentos, como casos de predação de animais silvestres a
rebanhos domésticos e acidentes ofídicos.
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No caso de ocorrências de óbitos de animais de criação, foram realizadas
visitas técnicas emergenciais na incumbência de apurar a veracidade da
reclamação. Nas situações aventadas como acidentes ofídicos com rebanho bovino,
após inspecionar as propriedades, não foi possível constatar a provável causa das
mortes dos animais de criação, já que em nenhum dos casos foi possível visualizar
sinais característicos de acidentes ofídicos, apesar de ser essa a suposição mais
levantada por um dos responsáveis questionados. Na ausência de lesões
patognomônicas de acidentes ofídicos, para que fosse um possível diagnóstico das
causas de mortes, seria necessário uma análise laboratorial de material biológico
coletado de carcaças de animais recém-mortos ou mesmo vivos prostrados. Como
em nenhum dos casos isso foi possível, foi necessário um acompanhamento dos
casos e cooperação dos proprietários das fazendas para que os casos fossem
elucidados. No entanto, o trabalho realizado pelos consultores da INTERCOOP
envolvia apenas acompanhar e manejar a fauna silvestre relacionada ao processo
de enchimento e manutenção do reservatório da UHE Mauá, e, por isso, se eximiu
de responsabilidade por qualquer manejo ou alteração não relacionada aos animais
de fauna silvestre, deixando, assim, sob responsabilidade dos proprietários rurais
qualquer intervenção a ser realizada no manejo dos animais domésticos. No caso de
mortes não relacionadas à interação com animais selvagens, os consultores só
fizeram o papel de aconselhamento técnico dos responsáveis, com base no
conhecimento inerente à profissão de medicina veterinária e dentro do escopo válido
das atividades de resgate de fauna.
A Figura 113 retrata um atendimento realizado pelo resgate de fauna no
qual o proprietário alegava se tratar de acidente ofídico crotálico, sendo amparado
por um profissional da região, o qual, após exame necroscópico em carcaça com
data de óbito superior a duas semanas, confirmou a suspeita do proprietário. Foi
elaborado relatório técnico a pedido do CECS.
Como já observado por diversos autores (Karanth e Nichols, 2002;
Seidensticker et al., 1973; Rabinowitz e Zeller, 2010), entender como os grandes
carnívoros utilizam a matriz antropomorfizada em relação ao restante do habitat
natural contínuo é essencial para predizer sua sobrevivência em longo prazo em
uma paisagem dominada pelas atividades humanas.
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FIGURA 113 - Carcaça encontrada na “Fazenda do Vino”, suspeita de acidente ofídico

Foto: Fábio Góes.

Os atendimentos trouxeram à equipe grande parceria com a comunidade
quanto à obtenção de informações, tais como critérios para apontar áreas na
paisagem relevantes, indicações de localizações dos registros para diversas
espécies de animais, informações históricas, coleta de carcaças das espécies de
interesses, indicadores de localização de fauna e obtenção de rastros e pegadas,
dados que poderão vir a ser compilados ao final dos trabalhos, sendo de grande
relevância a conservação dos mesmos.
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6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
6.1 GRUPOS TAXONÔMICOS

6.1.1 Invertebrados
Exemplos das diversas famílias coletadas são apresentados nos Anexos
57 a 63. A riqueza encontrada durante o resgate está demonstrada na Tabela 2.

TABELA 2 - Riqueza de Entomofauna no resgate de Fauna da UHE Mauá
Ordem/Subordem

Família

Subfamília

Blattodea
Blaberidae
Blattellidae
Coleoptera
Alecullidae
Anthicidae
Brentidae
Buprestidae
Bostrichidae
Carabidae
Cerambycidae
Chrysomelidae
Alticinae
Cassidinae
Chrysomelinae
Eumolpinae
Galerucinae
Hispinae
Orsodacninae
Coccinelidae
Curculionidae
Elateridae
Erotylidae
Lagriidae
Lampyridae
Lycidae
Lucanidae
Passalidae
Scarabaeidae
Staphylinidae
Tenebrionidae
sp1

141

Ordem/Subordem

Família
sp2
sp3
sp4
sp5
sp6
sp7
sp8
sp9
sp10
sp11
sp12
sp13
sp14
sp 15
sp16
Larva Escarabeiforme
Larva Elateriforme
Fase Larva sp1
Fase Larva sp2
Fase Larva sp3
Fase Larva sp4
Fase Larva sp5
Larva sp6
Fase Larva sp7
Fase Larval sp8
Fase Larval sp9
Fase Larval sp10
Coccinelidae

Dermaptera
Labiidae
Forliculidae
Diptera
Cicadidae
Culicidae
Muscidae
Mydidae
Stratyomidae
Syrphidae
Sarcophagidae
sp1
sp2
sp3
sp4
sp5
sp6
sp7
sp8
sp9
Tabanidae

Subfamília

Pupa
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Ordem/Subordem

Família

Subfamília

Tachinidae
Hemiptera:Auchenorryncha
Cercopidae
Cicadellidae
Cicadidae
Membracidae
Ninfa sp 1
Ninfa sp 2
Ninfa sp 3

Exúvia

Hemiptera:Heteroptera
Anthocoridae
Belostomatidae
Coreidae
Cydnidae
Gelastocoridae
Lygaeidae
Largidae
Miridae
Pentatomidae
Pyrrhocoridae
Tingidae
Reduvidae
Apiomerinae
Reduvinae
Triatominae
sp1
sp2
sp3
Ninfa sp 3
Ninfa sp 4
Ninfa sp 5
Ninfa sp 6
Ninfa sp 7
Ninfa sp 8
Ninfa sp 9
Ninfa sp 10
Ninfa sp 11
Ninfa sp 12
Ninfa sp 13
Ninfa sp 14
Rhopalidae
Scutelleridae
Hymenoptera
Apidae
Apinae
Bombinae
Meliponinae
Xilocopinae
Formicidae
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Ordem/Subordem

Família

Subfamília

Ichneumonidae
Mutilidae
Pompilidae
Vespidae
Isoptera
não id
Lepidoptera
Geometridae
Nimphalidae
Fase larval sp1
Fase larval sp2
Fase larval sp3
Fase larval sp4
Fase larval sp5
Fase larval sp6
Fase larval sp7
Fase larval sp8
Fase larval sp9
Fase larval sp10
Fase larval sp11
Fase larval sp12
Fase larval sp13
Fase larval sp14
Fase larval sp15
Fase larval sp15
Fase Larval sp 16
Fase Larval sp 17
Fase Larval sp 18
Fase Larval sp 19
Fase Larval sp 20
Fase Larval sp 21
Fase Larval sp 22
Fase Larval sp 23

Fase Larval
Danainae (Larva)

Mantodea
Empusidae
Mantidae
Corydalidae
sp 1
sp 2
sp 3
sp 4
sp5
sp6
sp7
sp8
sp9
Neuroptera
Corydalidae
Odonata

Vatinae
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Ordem/Subordem

Família

Subfamília

Coenagrionidae
Libelullidae
Ninfa
Orthoptera
Acrididae
Gryllacrididae
Gryllidae
Proscopidae
Tetrigidae
Tettigonidae
Phasmatodea
não id
Phasmida
Phasmatidae

6.1.2 Anfíbios
Durante o resgate de fauna, nas fases de supressão e do enchimento do
reservatório da UHE Mauá, foram capturados 7.057 espécimes de anfíbios, dos
quais 6.372 foram identificados ao nível taxonômico de espécie, totalizando 39
espécies identificadas; 602 indivíduos foram identificados ao nível taxonômico de
gênero, totalizando 11 gêneros; e 83 indivíduos não foram identificados.
Os anfíbios capturados são distribuídos em duas ordens: a Ordem Anura,
contendo 21 gêneros e 12 famílias; e a Ordem Gymnophiona, sendo capturados
apenas na Fase de Supressão representantes de um único gênero. Números e
espécies resgatados na UHE Mauá estão demonstrados na Tabela 3 e alguns
indivíduos representados nos Anexos 64 a 67.
Dos 7.057 indivíduos capturados, 6.197 foram translocados em zonas
lindeiras às APPs da região previamente estudadas para proporcionar suporte
adequado à biologia de cada espécie. Houve destinação de 744 indivíduos para
Coleção Científica, 18 permaneceram no Centro de Preparação de Material
Biológico aguardando destinação, 16 indivíduos tiveram fuga do Centro de Triagem
e 82 foram descartados por não apresentarem condições para aproveitamento. As
translocações de anfíbios capturados durante a supressão da vegetação estão
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contidas no Anexo 68 e as translocaçãoes realizadas nas capturas durante o
enchimento do reservatório estão contidas no Anexo 69.
Foram capturadas 10 espécies que não haviam sido coletadas em
monitoramentos da HORI (4ª relatório, 2012). Duas espécies capturadas no resgate
e identificadas apenas ao nível de gênero também foram monitoradas pela HORI,
sendo elas Physalaemus sp. e Proceratophrys sp. Outras 3 espécies (Phasmahyla
sp., Scinax rizibilis e Sphaenorhynchus caramaschei) também foram monitoradas
pela HORI, porém, não foram capturadas no resgate de fauna. Siphonops sp., uma
espécie do gênero Gymnophiona, da família Siphonopidae, conhecida popularmente
como cecília, a qual foi capturada na Fase de Supressão, não havia sido descrita em
nenhuma literatura para a região, compondo assim um novo registro e aumentando
a riqueza descrita para a bacia do rio Tibagi. Foram capturados 3 indivíduos dessa
espécie e coletadas 2 carcaças, os três indivíduos foram tombados no MHNCI, mas
as duas carcaças não puderam ser aproveitadas devido ao estado de decomposição
em que se encontravam no momento da coleta, e foram descartadas posteriormente
no CPMB.

FIGURA 114 - Exemplar de Dendropsophus anceps (perereca-zebra)

Foto: Pedro Camargo.

146

Apenas duas espécies capturadas estão na Lista de Espécies da Fauna
Ameaçada de Extinção do Paraná. Foram capturados quatro exemplares de
Dendropsophus anceps (perereca-zebra) (Figura 114), que está criticamente
ameaçada no Paraná, sendo um na Fase de Supressão e três na Fase de
Enchimento do reservatório. Foram obtidos três exemplares capturados na Fase de
Supressão e mais dois na Fase de Enchimento de Vitreorana uranoscopa (pererecade-vidro) (Figura 115), que é considerada DD (dados insuficientes) no estado
(Segalla e Langone, 2004) por ser encontrada, até então, em poucas localidades.

FIGURA 115 - Exemplar de Vitreorana uranoscopa (parereca-de-vidro)

Foto: Pedro Camargo.

Foram coletados nove indivíduos da espécie exótica e invasora Lithobates
catesbianus, conhecida como rã-touro. Esta rã nativa da América do Norte foi
introduzida em muitos países devido ao consumo de sua carne. No Brasil, a espécie
pode ser encontrada nos biomas Mata Atlântica e Cerrado (Afonso et al., 2010).
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Trata-se de um táxon capaz de causar sérios impactos na fauna por apresentar altos
índices reprodutivos, ter dieta composta por quase todos os tipos de insetos, além
de pequenos mamíferos como ratos e morcegos, aves, répteis e outros anfíbios,
incluindo a própria espécie (Afonso et al., 2010 apud Rodriguez e Linares, 2001).
A falta de informações técnico-científicas a respeito da utilização de
implantes de elastômeros em anfíbios, como sua eficácia, período de permanência,
absorção pelo organismo, migração do local de aplicação, ainda não permite a
utilização dessa técnica com total segurança. Definições de concentração,
quantidade, local e forma de utilização são escassos na literatura e conflitivas entre
o conhecimento prático de diferentes profissionais da área. A metodologia adotada
pela equipe da Intercoop foi alterada devido às preocupações no sentido de os
implantes nos dígitos estarem migrando da área aplicada, o que comprometeria todo
o sistema de individualização, utilizou-se então uma nova metodologia em que havia
combinação de duas cores (por CT) e o local da aplicação seria não mais nos
artelhos e sim na altura rádio-ulnar e femoral (ventrais), propondo que as
articulações escapulo-umeral e coxofemoral, respectivamente, não permitissem a
migração dos elastômeros além dos membros, mantendo assim a individualização,
caso essa não fosse reabsorvida. Os pontos negativos dessa metodologia foram que
a memorização deste sistema é um pouco mais complexa que a da outra
metodologia já estabelecida, o número de perfurações é percentualmente superior,
variando entre uma a quatro e a quantidade de individualizações por duplas de cores
é no máximo de 109 marcações.
A abundância e riqueza de anfíbios capturados/coletados no Resgate de
Fauna está compreendida na Tabela 3.
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TABELA 3 - Abundância e Riqueza de Anfíbios capturados/coletados no Resgate de Fauna da UHE Mauá
Táxon

Nome popular

Total

Supres. Enchim.

Brachycephalidae
Ischnocnema henselii

rã-do-folhiço

58

53

5

Bufonidae
Rhinella abei

sapo-cururu

290

149

141

Rhinella cf. schneideri

sapo-cururu

22

21

1

Rhinella icterica

sapo-cururu

816

334

482

Rhinella sp.
Melanophryniscus cf.
tumifrons

sapo-cururu

217

171

46

sapinho-de-barriga-vermelha

4

2

2

rã-do-folhiço

47

46

1

sapo-escavador

125

28

97

sapo-de-chifre

1

1

0

Eleutherodactylus sp.

rã

5

0

5

Hylidae
Aplastodiscus albosignatus

perereca-verde

1

1

0

Aplastodiscus perviridis

perereca-verde

1

1

0

Aplastodiscus sp.

perereca-verde

2

2

0

perereca

3

3

0

Bokermannohyla hylax

perereca-de-mato

9

0

9

Dendropsophus anceps

perereca-zebra

4

1

3

Dendropsophus microps

pererequinha

83

40

43

Dendropsophus minutus

pererequinha

87

5

82

Dendropsophus nanus

pererequinha

10

1

9

perereca

382

1

381

pererequinha

37

9

28

perereca

7

2

5

Anura

Craugastoridae
Haddadus binotatus
Cycloramphidae
Odontophrynus americanus
Proceratophrys sp.
Eleutherodactylidae

Bokermannohyla circumdata

Dendropsophus sanborni
Dendropsophus sp.
Hypsiboas albopunctatus
Hypsiboas bischoffi
Hypsiboas faber
Hypsiboas marginatus
Hypsiboas prasinus
Hypsiboas sp.

perereca

3

0

3

sapo-martelo

215

161

54

perereca

17

0

17

sapo-martelo

3

0

3

perereca

24

3

21
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Táxon

Nome popular

Total

Hypsiboas gr. pulchellus

perereca

502

48

454

perereca-macaco

534

42

492

perereca-de-banheiro

25

4

21

Scinax catharinae

perereca-espinhuda

12

3

9

Scinax cf. signatus

perereca-de-banheiro

1

0

1

Scinax fuscovarius

perereca-de-banheiro

829

149

680

Scinax perereca

perereca-de-banheiro

86

16

70

Phyllomedusa tetraploidea
Scinax aromothyella

Scinax sp.
Sphaenorhynchus surdus
Trachycephalus dibernardoi
Hylodidae
Crossodactylus sp.

Supres. Enchim.

perereca

115

91

24

pererequinha-limão

2

0

2

perereca

34

23

11

rã-de-corredeira

56

54

2

Leiuperidae
Physalaemus aff. gracillis

rã-chorona

8

0

8

Physalaemus cuvieri

rã-cachorro

86

4

82

Physalaemus sp.

rã

98

27

71

Leptodactylidae
Leptodactylus fuscus

rã-assobiadora

681

180

501

rã-manteiga

225

165

60

Leptodactylus mystacinus

rã-assobiadora

567

78

489

Leptodactylus notoaktites

rã-gota

467

352

115

Leptodactylus sp.

rã

42

34

8

Microhylidae
Elachistocleis bicolor

rã-guardinha

112

3

109

Ranidae
Lithobates catesbeianus

rã-touro

9

6

3

Centrolenidae
Vitreorana uranoscopa

perereca-de-vidro

5

3

2

cecília

5

5

0

82

62

20

Leptodactylus latrans

Gymnophiona
Siphonopidae
Siphonops sp.
Dúvida taxonômica

Dúvida taxonômica

* Classificação segundo Segalla et al., 2012 (Brazilian amphibians - List of species).
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6.1.3 Répteis
Durante o resgate de fauna, nas fases de supressão e do enchimento do
reservatório da UHE Mauá, foram capturados 2.022 espécimes da Classe Reptilia,
sendo que 1.593 foram identificados ao nível taxonômico de espécie, totalizando 42
espécies; 413 foram identificados ao nível taxonômico de gênero, totalizando 11
gêneros; seis foram identificados ao nível taxonômico de família, contemplando uma
família e 10 espécimes não foram identificados. As espécies capturadas no resgate
distribuem-se em três espécies de quelônios, oito espécies de lagartos, uma espécie
de crocodilianos e 30 espécies de serpentes. Apesar de não ter havido identificação
de espécies, foram capturados 315 espécimes de anfisbenídeos.

FIGURA 116 - Exemplar de Xenodon merremi (boipeva)

Foto: Acervo INTERCOOP.

Do total capturado, 680 indivíduos foram coletados mortos ou foram a
óbito posteriormente, sendo que 567 destes foram preparados e destinados a
coleções científicas e 113 foram descartados por não apresentarem condições de
aproveitamento. Dos indivíduos capturados vivos, 981 foram translocados (Figura
117), de acordo com seus habitats em zonas lindeiras às APPs da região adequadas
à biologia de cada espécie e todas as serpentes peçonhentas capturadas e
mantidas em cativeiro foram destinados a instituições conveniadas para a produção
de imunobiológicos, totalizando 367 indivíduos. Um indivíduo do grupo das
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serpentes fugiu em campo, não podendo ser identificado. As translocações de
répteis capturados durante a supressão da vegetação estão contidas no Anexo 70 e
as translocaçãoes realizadas nas capturas durante o enchimento do reservatório
estão contidas no Anexo 71.

FIGURA 117 - Exemplar de Tropidodryas striaticeps (cobra-cipó) em translocação

Foto: Pedro Camargo.

Durante todo o período de resgate, os répteis com maior número de
capturas em cada grupo foram Bothrops jararaca (jararaca) dentre as serpentes,
com um total de 478 capturas, Enyalius perditus (iguaninha) dentre os lagartos, com
237 capturas e Hydromedusa tectifera(cágado-pescoço-de-cobra) dentre os
quelônios com 9 capturas. Dentre os lagartos, Salvator merianae(teiú) também foi
representativo, com 236 capturas. Para o grupo dos crocodilianos foi recepcionado
um indivíduo de Caiman latirostris (jacaré-de-papo-amarelo) trazido pelo corpo de
bombeiros de Ortigueira. Nenhum dos exemplares de anfisbenídeos foi identificado
ao nível taxonômico de espécie, sendo as 315 capturas realizadas deste grupo
alocadas ao gênero Amphisbaena (Figura 118).
A abundância e riqueza de répteis capturados/coletados no Resgate de
Fauna está compreendida na Tabela 4 e alguns indivíduos representados
Anexos 72 a 74.

nos
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FIGURA 118 - Exemplar de Amphisbaena

Foto: Acervo INTERCOOP.

TABELA 4 - Abundância e Riqueza de Répteis capturados/coletados no Resgate de Fauna da UHE Mauá
Táxon
Testudines
Chelidae
Hydromedusa maximiliani
Hydromedusa tectifera
Phrynops geoffroanus

Nome vernacular

Total

cágado-pescoço-de-cobra
cágado-pescoço-de-cobra
cágado-de-barbicha

1
10
1

0
9
0

1
1
1

jacaré-do-papo-amarelo

1

1

0

sinco-prateado
sinco-dourado
sinco

10
45
6

9
5
3

1
40
3

iguaninha
lagarto

237
16

233
13

4
3

Polychrotidae
Polychrus sp.

lagarto

1

1

0

Tropiduridae
Tropidurus sp.
Tropidurus torquatus

lagarto
lagarto

5
3

5
3

0
0

cobra-de-vidro
cobra-de-vidro

29
5

18
0

11
5

Crocodylia
Alligatoridae
Caiman latirostris
Squamata - Lagartos
Scincidae
Notomabuya frenata
Aspronema dorsivittatum
Mabuyidae
Leiosauridae
Enyalius perditus
Urostrophus vautieri

Diploglossidae
Ophiodes striatus
Ophiodes sp.

Supres. Enchim.
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Táxon
Gymnophthalmidae
Cercosaura schreibersii
Cercosaura sp.

Nome vernacular

Total

lagarto
lagarto

3
1

1
0

2
1

teiú

236

117

119

Squamata - Anfisbenas
Amphisbaenidae
Amphisbaena sp.

cobra-de-duas-cabeças

315

273

42

Squamata - Serpentes
Anomalepididae
Liotyphlops beui

cobra-cega

8

3

5

cobra-cipó
cobra-cipó
cobra-cipó
caninana

9
1
6
37

5
1
4
33

4
0
2
4

dormideira
dormideira
dormideira
dormideira
cobra-cipó
cobra-cipó
cobra-cipó
cobra-cipó
cobra-verde
parelheira-comum
mussurana
mussurana
mussurana
falsa-coral
serpente
mussurana
corredeira
corre-campo
cobra-cipó
falsa-coral
cobra-dágua
cobra-de-capim
corredeira
boipeva
jararaquinha
jararaquinha

5
8
26
69
1
6
4
5
23
2
6
1
1
2
3
3
49
78
32
10
5
41
1
14
37
2

4
2
26
23
1
6
4
4
12
0
5
1
1
2
3
3
11
61
23
6
2
19
1
5
32
1

1
6
0
46
0
0
0
1
11
2
1

Teiidae
Salvator merianae

Colubridae
Chironius bicarinatus
Chironius exoletus
Chironius sp.
Spilotes pullatus
Dipsadidae
Dipsas incerta
Sibynomorphus mikanii
Sibynomorphus neuwiedi
Sibynomorphus sp.
Echinanthera cephalostriata
Echinanthera cyanopleura
Echinanthera melanostigma
Echinanthera sp.
Philodryas olfersii
Philodryas patagonienses
Boiruna maculata
Clelia plumbea
Clelia sp.
Oxyrhopus clathratus
Oxyrhopus sp.
Pseudoboa nigra
Thamnodynastes strigatus
Tomodon dorsatus
Tropidodryas striaticeps
Erythrolamprus aesculapii
Erithrolamprus miliaris
Erythrolamprus poecilogyrus
Erythrolamprus sp.
Xenodon meremii
Xenodon neuwiedii
Xenodon sp.
Elapidae

Supres. Enchim.

0
0
0
0
38
17
9
4
3
22
0
9
5
1
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Táxon
Micrurus altirostris
Micrurus corallinus
Viperidae
Bothrops jararaca
Bothrops jararacussu
Crotalus durissus

Nome vernacular
cobra-coral
cobra-coral

Total
6
60

jararaca
jararacuçu
cascavel

478
4
44

359
4
32

119
0
12

10

7

3

Dúvida taxonômica
Dúvida taxonômica

Supres. Enchim.
3
3
54
6

* Classificação segundo Bérnils & Costa, 2012 (Brazilian reptiles - List of species).

6.1.4 Aves
Dentre as aves capturadas, totalizando 1.081 indivíduos, 631 eram ovos,
10 ninhegos, 262 filhotes, 48 jovens e 123 adultos. Desses, 131 foram coletados em
óbito, sendo 112 coletados dentro do canteiro de obra, em sua maioria, nas vias de
acesso. Desse total, 521 indivíduos foram processados e destinados a coleções
científicas; 481 foram descartados, sobretudo ovos não viáveis; 72 foram
reintroduzidos de acordo com seus habitats, próximo a APP do reservatório (Figuras
119 e 120); ocorreram duas fugas do CT; três foram encaminhados a mantenedores
de fauna e dois permanecem no centro de triagem até a data de composição deste
relatório.

FIGURA 119 - Exemplar de Butorides striata (socozinho) no CT, posteriormente translocado

Foto: Pedro Camargo.
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FIGURA 120 - Exemplares de Athene cunicularia (coruja-buraqueira) capturados em ilha

Foto: Pedro Camargo.

As translocações de aves capturados durante a supressão da vegetação
estão contidas no Anexo 75 e as translocaçãoes realizadas nas capturas durante o
enchimento do reservatório estão contidas no Anexo 76.
Durante o período de resgate, foram registadas 213 espécies, distribuídas
em 55 famílias e 18 subfamílias. Na Fase de Supressão da vegetação, os registros
foram de 182 espécies, pertencentes a 51 famílias, sendo Picidae a família com
maior número de representantes, com 11 espécies, seguida por Thraupidae, com 10
espécies. No período de enchimento do reservatório, foram registradas 138
espécies, pertencentes a 48 famílias, sendo Accipritidae com 10 espécies, seguida
novamente de Thraupidae, também com 10 espécies (Tabela 6).
Durante todo o período de resgate, as aves dentre os Tyrannideos com maior
número de capturas foram indivíduos de Pitangus sulphuratus, com um total de 478
capturas e, dentre os Ictirideos, Cacicus haemorrhous, com 194 capturas.
Em consulta ao Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do
Paraná (Mikich e Bérnils, 2004) e ao Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada
de Extinção (Machado et al., 2008), constatou-se que nenhuma das espécies de
aves capturadas constam nessas referências.
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A abundância e riqueza de aves capturadas/coletadas no Resgate de
Fauna está compreendida na Tabela 5 e algumas espécies demonstradas nos
Anexos 77 a 87.

TABELA 5 - Abundância e Riqueza de Aves capturadas/coletadas no Resgate de Fauna da UHE Mauá
Táxon
TINAMIFORMES
Tinamidae
Crypturellus parvirostris

Nome popular

Total

inhambu-chororó

1

0

1

ANSERIFORMES
Anatidae
Amazonetta brasiliensis

pé-vermelho

2

2

0

GALLIFORMES
Cracidae
Penelope obscura

jacuaçu

1

0

1

PELECANIFORMES
Ardeidae
Tigrisoma lineatum
Butorides striata
Syrigma sibilatrix
Não identificado

socó-boi
socozinho
maria-faceira
socó

8
49
8
3

0
1
0
0

8
48
8
3

coró-coró
curicaca

1
2

0
1

1
1

urubu-da-cabeça-preta

3

0

3

ACCIPITRIFORMES
Accipritidae
Rupornis magnirostris
Ictinia plumbea

gavião-carijó
sovi

5
4

0
1

5
3

FALCONIFORMES
Falconidae
Caracara plancus
Milvago chimachima
Micrastur ruficollis
Falco sparverius

carcará
carrapateiro
falcão-caburé
quiriquiri

3
1
1
1

1
1
1
0

2
0
0
1

Threskiornithidae
Mesembrinibis cayennensis
Theristicus caudatus
CATHARTIFORMES
Cathartidae
Coragyps atratus

GRUIFORMES
Rallidae

Supres. Enchim.

157

Táxon
Aramides cajanea
Aramides sp.
Gallinula galeata
Não identificado

Nome popular
saracura-três-potes
saracura
frango-d´água-comum
saracura

Total
2
1
1
6

CHARADRIIFORMES
Charadrii
Charadriidae
Vanellus chilensis

quero-quero

18

3

15

pombão
pomba-amargosa
pomba-de-bando
juriti-gemedeira
juriti-pupu
juriti
juriti-vermelha
pombo-doméstico

6
1
8
1
1
1
2
4
17

1
0
3
0
0
1
2
3
3

5
1
5
1
1
0
0
1
14

perequitão-maracanã
tuim
maitaca-verde

2
1
1
5

2
1
1
0

0
0
0
5

alma-de-gato
papa-lagarta-acanelado
anú-coroca
anú-preto
anú-branco
saci

1
1
13
22
13
1

0
1
0
0
0
1

1
0
13
22
13
0

coruja-de-igreja

1

0

1

corujinha-do-mato
murucututu-de-barriga-amarela
coruja-buraqueira

6
1
4

3
1
0

3
0
4

mãe-da-lua

2

2

0

COLUMBIFORMES
Columbidae
Patagioenas picazuro
Patagioenas plumbea
Zenaida auriculata
Leptotila rufaxilla
Leptotila verreauxi
Leptotila sp.
Geotrygon violacea
Columba livia
Não identificado
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Aratinga leucophthalma
Forpus xanthopterygius
Pionus maximiliani
Não identificado
CUCULIFORMES
Cuculinae
Piaya cayana
Coccyzus melacoryphus
Crotophaga major
Crotophaga ani
Guira guira
Tapera naevia
STRIGIFORMES
Tytonidae
Tyto alba
Strigidae
Megascops choliba
Pulsatrix koeniswaldiana
Athene cunicularia
CAPRIMULGIFORMES
Nyctibiidae
Nyctibius griseus

Supres. Enchim.
1
1
0
1
1
0
0
6
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Nyctibius sp.
Caprimulgidae
Hydropsalis albicollis
Hydropsalis forcipata
APODIFORMES
Apodidae
Chaetura sp.
Trochilidae
Eupetomenamacroura
Amazilia lactea
Não identificado
TROGONIFORMES
Trogonidae
Trogon surrucura
Trogon rufus
CORACCIFORMES
Momotidae
Baryphthengus ruficapillus
PICIFORMES
Ramphastidae
Ramphastos dicolorus
Pteroglossus bailloni
Picidae
Melanerpes candidus
Piculus aurulentus
Colaptes melanochloros
Dryocopus lineatus
PASSERIFORMES
Tyranni
Thamnophilida
Thamnophilidae
Thamnophilinae
Dysithamnus mentalis
Thamnophilus ruficapillus
Thamnophilus caerulescens
Pyriglena leucoptera
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptinae
Xiphorhynchus sp.
Furnariidae

Nome popular
mãe-da-lua

Total
1

Supres. Enchim.
0
1

bacurau
bacurau-tesoura-gigante

3
3

3
2

0
1

andorinhão

2

2

0

beija-flor-tesoura
beija-flor-de-peito-azul

1
1
4

1
0
0

0
1
4

surucuá-variado
surucuá-de-barriga-amarela

1
1

0
1

1
0

juruva-verde

3

1

2

tucano-do-bico-verde
araçari-banana

5
1

1
1

4
0

pica-pau-branco
pica-pau-dourado
pica-pau-verde-barrado
pica-pau-de-banda-branca

3
2
3
2

0
2
0
0

3
0
3
2

choquinha-lisa
choca-de-chapéu-vermelho
choca-da-mata
papa-taoca-do-sul

3
1
2
1

1
1
0
0

2
0
2
1

arapaçu

2

2

0
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Táxon
INCERTAE SEDIS
Xenops rutilans

Nome popular

Total

bico-virado-fino

1

0

1

Furnariinae
Furnarius rufus

joão-de-barro

16

1

15

Sinallaxinae
Leptasthenura setaria
Synallaxis spixi

grimpeiro
joão-teneném

1
1

1
1

0
0

tangará

1

1

0

maria-leque-do-sudoeste

1

1

0

Tyrannida
Pipridae
Ilicurinae
Chiroxiphia caudata
Tityridae
Onyruncinae
Onychorhynchus swainsoni

Supres. Enchim.

Tityrinae
anambé-branco-de-bochechaparda
caneleiro
caneleiro-de-chapéu-preto

1

1

0

18
6

0
0

18
6

Pipromorphinae
Mionectes rufiventris

abre-asa-de-cabeça-cinza

1

1

0

Tyrannidae
Hirundineinae
Hirundinea ferruginea

gibão-de-couro

1

1

0

bem-te-vi
bem-te-vi-rajado
neinei
suiriri
tesourinha

140
13
2
34
56
6

1
0
0
0
0
0

139
13
2
34
56
6

andorinha-pequena-de-casa
andorinha-morena

12
1
2

0
0
0

12
1
2

sabiá-laranjeira
sabiá-barranco
sabiá-poca

11
1
6

2
0
0

9
1
6

Tityra inquisitor
Pachyramphus castaneus
Pachyramphus validus

Tyranninae
Pitangus sulphuratus
Myiodynastes maculatus
Megarynchus pitangua
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Não identificado
Passerida
Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca
Alopochelidon fucata
Não identificado
Turdidae
Turdus rufiventris
Turdus leucomelas
Turdus amaurochalinus
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Táxon
Coerebidae
Coereba flaveola
Thraupidae
Saltator fuliginosus
Saltator similis
Tachyphonus coronatus
Lanio melanops
Tangara sayaca
Cissopis leverianus
Emberizidae
Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis
Haplospiza unicolor
Sicalis flaveola
Sporophila caerulescens
Sporophilasp.
Parulidae
Basileuterus culicivorus
Basileuterus sp.
Icteridae
Cacicus haemorrhous
Molothrus oryzivorus
Molothrus bonariensis
Fringillidae
Euphonia chalybea
Dúvida taxonômica
Dúvida taxonômica

Nome popular

Total

Supres. Enchim.

cambacica

1

1

0

pimentão
trinca-ferro-verdadeiro
tiê-preto
tiê-de-topete
sanhaçu-cinzento
tietinga

1
6
1
2
5
1

0
0
1
0
4
1

1
6
0
2
1
0

tico-tico
tico-tico-do-campo
cigarra-bambú
canário-da-terra
coleirinho

4
1
1
4
2
1

2
1
1
3
2
1

2
0
0
1
0
0

pula-pula
pula-pula

1
1

1
1

0
0

guaxe
iraúna-grande
vira-bosta

194
4
2

1
0
1

193
4
1

cais-cais

1

0

1

236

60

176

* Classificação segundo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2011, Listas das Aves do Brasil, 10ª
Edição).
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TABELA 6 - Riqueza de Aves visualizadas no Resgate de Fauna da UHE Mauá
Legenda: Tipo de registro: v - visual; a- auditivo

Taxon

Nome vernacular

Tipo de
Supressão Enchimento
registro

TINAMIFORMES
Tinamidae
Crypturellus obsoletus
Crypturellus parvirostris
Rhynchotus rufescens

inhambuguaçu

v, a

x

inhambu-chororó

v, a

x

perdiz

v

x

irerê

v

ANSERIFORMES
Anatidae
Dendrocygna viduata
Cairina moschata
Amazonetta brasiliensis

x

pato-do-mato

v

x

pé-vermelho

v,a

x

x

jacuaçu

v,a

x

x

mergulhão-pequeno

v

x

mergulhão-caçador

v

x

maguari

v

x

biguá

v

biguatinga

v

socó-boi

v

x

x

socozinho

v,a

x

x

savacu

v

x

x

maria-faceira

v

x

x

garça-vaqueira

v

GALLIFORMES
Cracidae
Penelope obscura
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Tachybaptus dominicus
Podilymbus podiceps
CICONIFORMES
Ciconiidea
Ciconia maguari
SULIFORMES
Phalacrocorachidae
Phalacrocorax brasilianus
Anhingidae
Anhinga anhinga

x

x

x

PELECANIFORMES
Ardeidae
Tigrisoma lineatum
Butorides striata
Nictycorax nictycorax
Syrigma sibilatrix
Bubulcus ibis

x
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Taxon

Nome vernacular

Tipo de
Supressão Enchimento
registro
v
x
x

Ardea cocoi

garça-moura

Ardea alba

garça-branca-grande

v

x

x

Egretta thula

garça-branca-pequena

v

x

x

Threskiornithidae
Mesembrinibis
cayennensis
Theristicus caudatus

coró-coró

v,a

x

x

curicaca

v,a

x

x

Platalea ajaja

colhereiro

v

x

x

CATHARTIFORMES
Cathartidae
urubu-da-cabeçavermelha
urubu-da-cabeça-preta

v

x

x

v

x

x

urubu-rei

v

x

x

gavião-de-cabeça-cinza

v

Elanoides forficatus

gavião-tesoura

v, a

x

x

Elanus leucurus

gavião-peneira

v

x

x

Ictinia plumbea

sovi

v, a

x

x

gavião-belo

v, a

gavião-pernilongo

v

x

águia-cinzenta

v, a

x

gavião-caboclo

v, a

x

x

gavião-carijó

v, a

x

x

Pseudastur polionotus

gavião-pombo-grande

v

x

x

Spizaetus tyrannus

gavião-pega-macaco

v

x

gavião-pato

v

x

carcará

v, a

x

x

carrapateiro

v, a

x

x

acauã

v, a

x

quiriquiri

v

x

falcão-de-coleira

v

x

Cathartes aura
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa
ACCIPITRIFORMES
Accipritidae
Leptodon cayanensis

Busarellus nigricollis
Geranospiza
caerulescens
Urubitinga coronata
Heterospizias
meridionalis
Rupornis magnirostris

Spizaetus melanoleucus

x

x

FALCONIFORMES
Falconidae
Caracara plancus
Milvago chimachima
Herpetotheres
cachinnans
Falco sparverius
Falco femoralis

x
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Taxon

Nome vernacular

Tipo de
Supressão Enchimento
registro

GRUIFORMES
Rallidae
Aramides cajanea
Laterallus melanophaius
Pardirallus
sanguinolentus
Gallinula galeata

saracura-três-potes

v, a

x

x

sanã-parda

v

x

x

saracura-do-banhado

v

x

frango-d´água-comum

v

x

seriema

v

x

quero-quero

v,a

x

pernilongo-de-costasbrancas

v

x

v

x

x

CARIAMIFORMES
Cariamidae
Cariama cristata
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Vanellus chilensis

x

Recurvirostridae
Himantopus melanurus

Scolopacidae
Tringa solitaria
Tringa flavipes

maçarico-solitário
maçarico-da-pernaamarela

v

x

Jacanidae
Jacana jacana

jaçana

v,a

talha-mar

v

x

x

Rynchopidae
Rynchops niger

x

COLUMBIFORMES
Columbidae
Columbina talpacoti

rolinha-roxa

v

x

fogo-apagou

v

x

pombão

v, a

x

x

Zenaida auriculata

pomba-de-bando

v

x

x

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

v, a

x

x

perequitão-maracanã

v, a

x

Columbina squammata
Patagioenas picazuro

PSITTACIFORMES
Psittacidae
Aratinga leucophthalma
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Taxon

Nome vernacular

Pyrrhura frontalis

tiriba-de-testa-vermelha

Tipo de
Supressão Enchimento
registro
v, a
x
x

tuim

v

x

Brotogeris tirica

periquito-rico

v, a

x

Pionus maximiliani

maitaca-verde

v

x

Amazona vinacea

papagaio-do-peito-roxo

v,a

x

Amazona aestiva

papagaio-verdadeiro

v,a

x

alma-de-gato
papa-lagarta-de-asavermelha
anú-coroca

v, a

x

v

x

anú-preto

v, a

x

x

anú-branco

v, a

x

x
x

Forpus xanthopterygius

x

CUCULIFORMES
Cuculidae
Piaya cayana
Coccyzus americanus
Crotophaga major
Crotophaga ani
Guira guira

v

x

x

saci

v, a

x

peixe-frito-pavonino

v

x

coruja-de-igreja

v,a

x

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

v

x

v

x

v

x

coruja-buraqueira

v

x

x

mocho-dos-banhados

v

x

x

mãe-da-lua

v

x

x

Hydropsalis albicollis

bacurau

v

Hydropsalis forcipata

bacurau-tesoura-gigante

v

x

x

rabo-branco-acanelado

v

x

x

Tapera naevia
Dromococcyx pavoninus
STRIGIFORMES
Tytonidae
Tyto alba
Strigidae
Megascops choliba
Pulsatrix koeniswaldiana
Strix hylophila
Athene cunicularia
Asio flammeus

x

x

CAPRIMULGIFORMES
Nyctibiidae
Nyctibius griseus
Caprimulgidae
x

x

APODIFORMES
Trochilidae
Phaethornis pretrei
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Taxon

Nome vernacular

Tipo de
Supressão Enchimento
registro

v

x

Thalurania glaucopis

rabo-branco-de-gargantarajada
beija-flor-de-veste-preta
besourinho-de-bicovermelho
beija-flor-de-fronte-violeta

v, a

x

Leucochloris albicollis

beija-flor-de-papo-branco

v

x

beija-flor-de-peito-azul

v

x

x

surucuá-variado
surucuá-de-barrigaamarela

v, a

x

x

v, a

x

x

Phaethornis eurynome
Anthracothorax nigricollis
Chlorostilbon lucidus

Amazilia lactea

v

x

v

x

x

TROGONIFORMES
Trogonidae
Trogon surrucura
Trogon rufus

CORACCIFORMES
Alcedinidea
Megaceryle torquata

martim-pescador-grande

v

x

x

Chloroceryle amazona

martim-pescador-verde

v

x

x

Chloroceryle americana

martim-pescador-pequeno

v

juruva-verde

v

x

x

Momotidae
Baryphthengus
ruficapillus

x

GALBULIFORMES
Bucconidae
v

x

x

Nystalus chacuru

macuru-de-barrigacastanha
joão-bobo

v

x

x

Malacoptila striata

barbudo-rajado

v

tucano-do-bico-verde

v, a

Notharcus swainsoni

x

PICIFORMES
Ramphastidae
Ramphastus dicolorus

x

x

araçari-poca

v

x

araçari-banana

v

x

pica-pau-anão-barrado

v

x

Picumnus temminckii

pica-pau-anão-de-coleira

v

x

Melanerpes candidus

pica-pau-branco
benedito-de-testavermelha

v

x

x

v

x

x

Selenidera maculirostris
Pteroglossus bailloni
Picidae
Picumnus cirratus

Melanerpes flavifrons
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Taxon
Veniliornis spilogaster
Piculus aurulentus
Colaptes melanochloros
Colaptes campestris
Celeus flavescens
Dryocopus lineatus
Campephilus robustus
Campephilus
melanoleucos

Tipo de
Supressão Enchimento
registro
picapauzinho-verde-carijó
v, a
x
Nome vernacular

pica-pau-dourado

v

x

pica-pau-verde-barrado

v, a

x

pica-pau-do-campo
pica-pau-de-cabeçaamarela
pica-pau-de-banda-branca

v, a

x

v

x

pica-pau-rei
pica-pau-de-topetevermelho

v

x

v

x

matracão

v

x

borralhara-preta

a

x

choquinha-lisa

v, a

x

choca-da-mata

v, a

x

papa-taoca-do-sul

v, a

x

choquinha-carijó

v

x

tovaca-campainha

a

x

v

x
x
x

PASSERIFORMES
Thamnophilidae
Batara cinerea
Mackenziana severa
Dysithamnus mentalis
Thamnophilus
caerulescens
Pyriglena leucoptera
Drymophila malura

x

Formicariidae
Chamaeza campanisona
Dendrocolaptidae
Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

v, a

x

Xiphorhynchus fuscus
Campylorhamphus
falcularius
Dendrocolaptes
platyrostris

arapaçu-rajado

v, a

x

arapaçu-de-bico-torto

v

x

arapaçu-grande

v, a

x

Xiphocolaptes albicollis

arapaçu-de-gargantabranca

v

x

bico-virado-fino

v

Furnariidae
Xenops rutilans

x

joão-de-barro

v,a

x

Lochmias nematura
Automolus
leucophthalmus
Philydor atricapillus

joão-pora
barranqueiro-de-olhobranco
limpa-folha-coroado

v

x

a

x

v, a

x

Synallaxis ruficapilla

pichochoré

v, a

x

pi-puí

a

x

joão-teneném

v, a

x

Furnarius rufus

Synallaxis cinerascens
Synallaxis spixi

x

x
x
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Taxon
Cranioleuca obsoleta
Pipridae
Chiroxiphia caudata
Tityridae
Onychorhynchus
swainsoni

Nome vernacular
arredio-oliváceo

Tipo de
Supressão Enchimento
registro
v, a
x

tangará

v,a

x

maria-leque-do-sudoeste

v

x

x

anambé-branco-debochecha-parda
anambé-branco-de-rabopreto
caneleiro-verde
caneleiro

v

x

x

caneleiro-de-chapéu-preto

v, a

x

x

araponga

v,a

x

x

patinho

v,a

x

abre-asa-de-cabeça-cinza

v

x

teque-teque

v

x

ferreirinho-relógio

v

x

miudinho

v

x

gião-de-couro

v

x

guaravaca-de-bico-curto

v

x

bem-te-vi

v,a

x

x

Machetornis rixosa

suiriri-cavaleiro

v

x

x

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

v, a

x

x

neinei

v, a

x

x

Tityra inquisitor
Tityra cayana
Pachyramphus viridis
Pachyramphus castaneus
Pachyramphus validus

v

x

v

x

v

x

Cotingidae
Procnias nudicollis
Tyrannoidea
Platyrinchus mystaceus
Mionectes rufiventris
Todirostrum
poliocephalum
Todirostrum cinereum
Myiornis auricularis
Tyrannidea
Hirundinea ferruginea
Elaenia parvirostris
Pitangus sulphuratus

Megarynchus pitangua

suiriri

v, a

x

x

tesourinha

v, a

x

x

peitica

v, a

x

Colonia colonus

viuvinha

v, a

x

Pyrocephalus rubinus
Lathrotriccus euleri

príncipe

v

enferrujado

v,a

x

Satrapa icterophrys

suiriri-pequeno

v

x

Xolmis velatus

noivinha-branca

v

Tyrannus melancholicus
Tyrannus savanna
Empidonomus varius

x
x
x
x
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Taxon

Nome vernacular

Tipo de
Supressão Enchimento
registro

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis

pitiguari

v,a

x

Corvidae
Cyanocorax chrysops

gralha-picaça

v,a

x

x

v

x

x

Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca
Alopochelidon fucata
Stelgidopteryx ruficollis
Progne tapera
Progne chalybea

andorinha-pequena-decasa
andorinha-morena

v

andorinha-serradora

v

x

andorinha-do-campo
andorinha-domésticagrande
andorinha-do-rio
andorinha-de-sobrebranco

v

x

x

v

x
x

v

x

v

x

curruíra

v, a

x

x

sabiá-laranjeira

v, a

x

x

sabiá-barranco

v

x

sabiá-poca

v

x

sabiá-ferreiro

v

Mimidae
Mimus saturninus

sabiá-do-campo

v

x

Coerebidae
Coereba flaveola

cambacica

v

x

trinca-ferro-verdadeiro

v

x

Saltator fuliginosus

pimentão

v

x

Saltatricula atricollis

bico-de-pimenta

v, a

x

Thlypopsis sordida

saí-canário

v

x

cabecinha-castanha

v

x

tiê-preto

v

x

Lanio cucullatus

tico-tico-rei

v,a

x

Lanio melanops

tiê-de-topete

v

x

Tachycineta albiventer
Tachycineta leucorrhoa

Troglodytidae
Troglodytes musculus
Turdidae
Turdus rufiventris
Turdus leucomelas
Turdus amaurochalinus
Turdus subalaris

Thraupidae
Saltator similis

Pyrrhocoma ruficeps
Tachyphonus coronatus

x

x
x

x

x
x

x
x
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Taxon

Nome vernacular

Tangara sayaca

sanhaçu-cinzento

Tipo de
Supressão Enchimento
registro
v, a
x
x

sanhaçu-de-papa-laranja

v

saí-andorinha

v, a

x

x

Cissopis leverianus

tietinga

v

x

x

Dacnis cayana

saí-azul

v

Emberizidae
Zonotrichia capensis

tico-tico

v, a

x

x

tico-tico-do-campo

v

x

x

cigarra-bambú

v

x

canário-da-terra

v, a

x

x

coleirinho

v, a

x

x

tizio

v,a

x

x

tiê-do-mato-grosso

v

x

mariquita

v, a

x

pia-cobra

v, a

x

pula-pula

v, a

x

x

pula-pula-assobiador

v, a

x

x

Icteridae
Cacicus chrysopterus

tecelão

v, a

x

Cacicus haemorrhous

guaxe

v, a

x

Icterus cayanensis

inhapim

v, a

x

Gnorimopsar chopi

graúna

v

x

chopim-do-brejo

v

x

iraúna-grande

v

Pipraeidea bonariensis
Tersina viridis

Ammodramus humeralis
Haplospiza unicolor
Sicalis flaveola
Sporophila caerulescens
Volatinia jacarina
Cardinalidae
Habia rubica
Parulidae
Parula pitiayumi
Geothlypis aequinoctialis
Basileuterus culicivorus
Basileuterus
leucoblepharus

Pseudoleistes guirahuro
Molothrus oryzivorus

x

x

x

x

x
x

Molothrus bonariensis

vira-bosta

v

x

x

Sturnella superciliaris

polícia-inglesa-do-sul

v

x

x

pintassilgo

v,a

x

x

fim-fim

v, a

x

Euphonia violacea

gaturamo-verdadeiro

v

x

x

Euphonia chalybea

cais-cais

v

x

x

Fringillidea
Sporagra magellanica
Euphonia chlorotica
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FIGURA 121 - Ninho de Syrigma sibilatrix (maria-faceira) acompanhado durante o enchimento

Foto: Lina Avila Clasen.

6.1.5 Mamíferos
Ao longo de todo o período de resgate foi capturado um total de 2.515
espécimes da mastofauna local, sendo o segundo grupo com maior número geral de
registros. Desse total, 884 indivíduos foram identificados a nível taxonômico de
espécie e estão distribuídos entre 53 espécies; 264 indivíduos foram identificados a
nível taxonômico de espécie a confirmar e estão distribuídos entre 7 espécies; 1.213
indivíduos foram identificados a nível taxonômico de gênero e estão distribuídos
entre 12 gêneros; e 154 indivíduos não foram identificados.
Dentre as espécies identificadas, 17 espécies tiveram ocorrência somente
durante a Fase de Supressão vegetacional e outras 10 espécies tiveram ocorrência
apenas durante a Fase de Enchimento. Durante todo o período do resgate,
Oligoryzomys sp., Akodon sp., T. nigrita, Calomys sp. e O. nigripes tiveram os
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maiores números de capturas registrados, com 528, 392, 169, 147 e 116 indivíduos
cada, respectivamente.
Do total capturado de mamíferos, 950 indivíduos foram coletados mortos
ou foram a óbito posteriormente às suas capturas, sendo que 861 desses passaram
por processamentos de taxidermia e foram destinados a coleções científicas e 89
foram descartados ou por estarem muito danificados em função da causa do óbito
ou por se encontrarem em avançado estágio de decomposição, não apresentando
condições de aproveitamento.
Dos 1.565 mamíferos restantes, 1.556 foram reintroduzidos de acordo
com seus habitats em locais adequados à biologia de cada espécie em zonas
adjacentes as APPs da região, três foram destinados a Mantenedores de Fauna,
quatro fugiram do CT e dois tamanduás-mirim estão no Centro de Triagem com local
de encaminhamento já definido.
As translocações de mamíferos capturados durante a supressão da
vegetação estão contidas no Anexo 88 e as translocaçãoes realizadas nas capturas
durante o enchimento do reservatório estão contidas no Anexo 89.
Analisando a lista das espécies de mamíferos ameaçadas de extinção no
Brasil (Chiarello et al., 2008), das 69 espécies encontradas nessa lista, três
ocorreram durante o período de resgate, são elas o lobo-guará (Chrysocyon
brachyurus), o gato-do-mato (Leopardus tigrinus) e o veado-da-mão-curta (Mazama
nana), todas com status de vulnerável (VU).
O lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul, ocorrendo no
Paraguai, nordeste da Argentina, noroeste do Uruguai, sudeste do Peru, centrooeste da Bolívia e centro-sul do Brasil (Bueno et al., 2002). Como parte do Programa
de Resgate e Salvamento Científico da UHE Mauá, dois representantes dessa
espécie foram capturados e um monitorado ao longo do resgate, conforme tratado
no item 3.3.5.2 (Figura 122).
Ocorreram apenas três registros de L. tigrinus, todos eles em encontros
ocasionais, momentos nos quais foram coletados pelas Equipes de Resgate já em
óbito devido a atropelamentos. Da mesma forma, foi coletada uma carcaça de
Mazama nana (veado-da-mão-curta) dentro do canteiro de obras.
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FIGURA 122 - Segundo espécime de Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) capturado

Foto: Pedro Camargo.

De acordo a Lista de Espécies Ameaçadas do Estado do Paraná,
analisando as espécies que não foram incluídas na lista nacional (Chiarello et al.,
2008) e que foram capturadas pelas Equipes de Resgate, podemos citar o cateto
(Pecari tajacu) (Figuras 123 e 124), e o tapeti (Sylvilagus brasiliensis) (Figura 125),
ambos com status de vulnerável (VU); e a paca (Cuniculus paca), classificada como
em perigo (EN) no estado.
Durante o resgate, dois catetos (Pecari tajacu) foram capturados, ambos
filhotes que se perderam do grupo, sendo que o primeiro, durante a supressão no
canteiro de obras, foi encontrado dentro do próprio canteiro e após quarentena foi
encaminhado ao Parque Zoológico de Cascavel, e, o segundo, foi encontrado em uma
via de acesso após um chamado de emergência ao resgate, posteriormente
recepcionado pela HORi Consultoria Ambiental. Já para a paca (Cuniculus paca), foram
realizadas dois registros, o primeiro de um animal que já havia chegado a óbito e outro
que foi translocado posteriormente. Com um número mais significativo de capturas, o
tapeti (Sylvilagus brasiliensis) obteve um total de 24 registros durante o resgate, sendo
14 desses translocados, seis coletas de carcaça e outros quatro que foram a óbito no
CT, desses, um devido a ferimentos de atropelamento por automóvel e três filhotes
durante manejo.
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FIGURA 123 - Pecari tajacu (cateto) ao ser

FIGURA 124 - Pecari tajacu(cateto) após 3

recepcionado no CT

meses no CT

Foto: Acervo CT.

Foto: Acervo CT .

Verificando a relação de espécies de mamíferos da lista da IUCN, que
ocorrem no Brasil e não foram incluídas na lista nacional, apenas a catita
(Monodelphis sorex cf.), com status vulnerável (VU), consta entre as capturas do
resgate, entretanto, essas capturas possuem classificação “a confirmar”, foram 22
espécimes encaminhados a coleção científica e um descartado, sendo estes coletas
de carcaça ou que foram a óbito durante o transporte e-ou permanência no centro
de triagem. Ocorreram ainda, capturas de três espécies exóticas ao longo do
resgate, a lebre-europeia (Lepus europaeus), o gato-doméstico (Felis catus) e o
rato-marrom (Rattus norvegicus), totalizando 10 indivíduos, obedecendo a
condicionante

cinco

da

licença

de

atividade,

receberam

a

destinação

ambientalmente correta.
Foi observado que a metodologia de marcação através de brincos
metálicos para pequenos mamíferos roedores (Akodon, Delomys, Oligoryzomys) e
marsupiais (Monodelphis e Gracilinanus) não pareceu eficaz, pois em diversos
casos o período de permanência de pernoite no CT, quando a captura foi realizada à
tarde e a translocação seria realizada na manhã seguinte, era suficiente para que os
indivíduos removessem os brincos, normalmente gerando lesões no tecido
cartilaginoso do pavilhão auditivo. Sendo assim, talvez a utilização de elastômeros
seja uma opção válida.

174

FIGURA 125 - Sylvilagus brasiliensis (tapeti)

Foto: Acervo INTERCOOP.

A abundância e riqueza de mamíferos capturados/coletados no Resgate
de Fauna está compreendida na Tabela 7 e alguns indivíduos demonstrados nos
Anexos 90 e 91.

TABELA 7 - Abundância e Riqueza de Mamíferos capturados/coletados no Resgate de Fauna da
UHE Mauá
Táxon
Didelphimorphia
Didelphidae
Caluromys philander
Didelphis albiventris
Didelphis aurita
Didelphis sp.
Gracilinanus agilis (cf. )
Gracilinanus sp.
Gracilinanus microtarsus
Monodelphis dimidiata
Monodelphis iheringi
Monodelphis sorex (cf.)
Monodelphis sp.
Não identificado
Cingulata
Dasypodidae
Cabassous tatouay
Dasypus novemcinctus
Euphractus sexcinctus
Não identificado

Nome popular

Total Supres. Enchim.

cuíca-lanosa
gambá-de-orelha-branca
gambá-de-orelha-preta
gambá
cuíca
cuíca
cuíca
catita
cuíca-de-três-listras
catita
catita

15
32
1
5
15
4
82
16
7
82
89
1

11
16
0
2
0
0
69
3
6
16
41
0

4
16
1
3
15
4
13
13
1
66
48
1

tatu-do-rabo-mole
tatu-galinha
tatu-peba
tatu

16
102
9
3

14
68
8
0

2
34
1
3
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Táxon
Pilosa
Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla

Nome popular

Total Supres. Enchim.

tamanduá-mirim

34

21

13

Primates
Cebidae
Sapajus nigritus

macaco-prego

2

2

0

Lagomorpha
Leporidae
*Lepus europaeus
Sylvilagus brasiliensis

lebre-européia
tapeti

7
24

2
14

5
10

Chiroptera
Phyllostomidae
Anoura caudifer
Carollia brevicauda
Carollia perspicillata
Glossophaga soricina
Glossophoga sp.
Não identificado

morcego-beija-flor
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego

2
4
1
2
1
36

2
4
1
0
0
6

0
0
0
2
1
30

Vespertilionidae
Eptesicus brasiliensis
Eptesicus sp.
Histiotus velatus
Myotis sp.
Myotis nigricans

morcego
morcego
morcego
morcego
morcego

1
1
1
1
1

0
0
1
0
0

1
1
0
1
1

Molossidae
Molossus rufus

morcego

1

1

0

Carnivora
Felidae
*Felis catus
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii

gato-doméstico
gato-do-mato
gato-maracajá

2
3
2

2
3
1

0
0
1

cachorro-do-mato
lobo-guará

4
2

4
1

0
1

irara
furão-pequeno

3
1

1
0

2
1

quati
mão-pelada

7
1

4
0

3
1

veado-catingueiro
veado-de-mão-curta

4
1

2
0

2
1

Canidae
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus
Mustelidae
Eira barbara
Galictis cuja
Procyonidae
Nasua nasua
Procyon cancrivosus
Artiodactyla
Cervidae
Mazama gouazoubira
Mazama nana
Tayassuidae
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Táxon
Pecari tajacu
Rodentia
Sciuridae
Guerlinguetus ingrami

Nome popular
cateto

Total Supres. Enchim.
1
0
1

serelepe

10

9

1

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'agua
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-d'agua
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-mato
rato-do-brejo
rato-da-árvore
rato-do-mato
rato-de-chão
rato-do-mato

392
26
28
7
18
70
147
23
62
3
9
26
6
63
116
528
4
3
5
1
169
107

114
0
8
6
18
3
0
0
61
1
9
4
5
0
0
247
4
1
1
1
165
70

278
26
20
1
0
67
147
23
1
2
0
22
1
63
116
281
0
2
4
0
4
37

preá
capivara

1
2

1
0

0
2

Cuniculidae
Cuniculus paca

paca

2

2

0

Dasyproctidae
Dasyprocta aguti

cotia

1

1

0

Erethizontidae
Sphiggurus villosus

ouriço-cacheiro

42

18

24

Echimyidae
Euryzygomatomys spinosus
Kannabateomys amblyonyx

rato-de-espinho
rato-da-taquara

1
5

1
5

0
0

rato

1

1

0

5

2

3

Cricetidae
Akodon sp.
Akodon cf. cursor
Bibimys labiosus
Brucepattersonius cf. iheringi
Brucepattersonius sp.
Calomys cf. tener
Calomys sp.
Delomys sp.
Euryoryzomys russatus
Holochilus brasiliensis
Juliomys pictipes
Necromys lasiurus
Nectomys squamipes
Oligoryzomys flavescens ( cf.)
Oligoryzomys nigripes
Oligoryzomys sp.
Oryzomys sp.
Oxymycterus judex
Phyllomys medius (cf.)
Sooretamys angouya
Thaptomys nigrita
Não identificado
Caviidae
Cavia aperea
Hydrochaeris hydrochaeris

Muridae
* Rattus norvegicus
Dúvida taxonômica
Dúvida taxonômica

* Espécies exóticas / Classificação segundo Paglia et al., 2012.
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6.2 FASE DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
Durante o período de supressão da vegetação, foram realizadas 5.098
capturas,

das

quais

anfíbios

e

répteis

foram

os

grupos

com

maior

representatividade, sendo capturados, por grupo, 2.390 anfíbios, 1.454 répteis,
1.107 mamíferos e 147 aves (Gráfico 12).

GRÁFICO 12 - Capturas realizadas por grupo faunístico
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Verificando as capturas em cada área onde foi realizado o resgate, é
observado que somente o Lote 1 contribuiu com pouco mais de 20% do total
resgatado neste período, com 1.026 capturas. Os Lotes 5, 6a e 8 também foram
representativos no total resgatado durante a supressão, com 523, 441 e 738
capturas, respectivamente. As áreas que apresentaram menor representatividade de
capturas nesse período foram os Lotes 4a, 6b, 6c e 10, com, respectivamente, 39,
52, 66 e 63 indivíduos resgatados cada (Gráfico 13).
Os meses que apresentaram os maiores números de capturas em 2011
foram maio e junho, contando com 510 e 469 capturas e, em 2012, foram os meses
de janeiro e fevereiro, com 552 e 615 capturas cada (Gráfico 14). Ainda, do total
resgatado neste período, um total de 608 indivíduos correspondem a coletas de
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carcaças de animais encontrados mortos nas diferentes áreas onde foi realizado o
resgate, valor aproximado a 52% das capturas efetivadas neste período de tempo.
Os Lotes 1, 5 e 8 tiveram os maiores números dessas coletas durante a supressão,
com 83, 62 e 85 indivíduos cada. Não sendo um número fora do esperado, mas
evidenciando e reforçando o grande impacto gerado por estradas e vias utilizadas
por veículos à fauna, um total de 74 carcaças foram coletadas ao serem
encontradas em vias de acesso (Gráfico 15).

GRÁFICO 13 - Capturas realizadas por local
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Durante o início desse período, tornou-se evidente que a tentativa de
utilizar as equipes para atender às três frentes de atividade de resgate (Fauna, Flora
e Melissofauna) comprometeu a qualidade do trabalho em todas as linhas. Foi
iniciada então atividade focada no resgate faunístico, auxiliando o resgate de
melissofauna através de marcação com fita zebrada e georreferenciamento dos
materiais de interesse ao resgate de abelhas nativas e, quando possível, realizando
a coleta de ninhos. Essa atitude se fez imprescindível devido ao tempo necessário
para a retirada de alguns enxames de abelhas nativas. Em relação ao resgate de
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flora, as Equipes de Resgate de Fauna continuaram

auxiliando de forma

quantitativa, principalmente na coleta de epífitas.

GRÁFICO 14 - Capturas realizadas durante a supressão da vegetação
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GRÁFICO 15 - Carcaças coletadas por local durante a supressão da vegetação
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As diferentes frentes de desmatamento e demais atividades dentro de um
mesmo

lote

(Figura

126),

aconteceram

em

distâncias

consideráveis,
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impossibilitando que as equipes de fauna pudessem atuar de forma mais eficaz.
Fez-se obrigatório “selecionar” a atividade a ser acompanhada, inicialmente
exclusivamente nas aberturas de vias de acesso e supressão da vegetação e
posteriormente nas atividades relacionadas à limpeza das áreas, sobretudo nos
“enleirios” que se transformaram em refúgios e resultaram em um considerável
número de capturas, mas, no momento de “enterrio” dessas leiras (material vegetal
sem valor comercial e por isso não removidos dos lotes) foram capturados um
considerável montante de animais lesionados e coletas de carcaças, assim como na
supressão vegetal.

FIGURA 126 - Lote 5, acima de 4 atividades simultâneas

Foto: Acervo INTERCOOP.

FIGURA 127 - Carcaça de Bothropoides jararaca com seis filhotes natimortos com ferimentos
causados por esteira na supressão vegetal

Foto: Acervo INTERCOOP.
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Por se tratarem de diferentes empreiteiras atuando nos diferentes lotes,
normalmente estes apresentavam atividades, número de pessoal ou maquinário
distintos, exigindo que houvesse uma “administração” diferente em cada local, já que
também algumas empreiteiras agiam de forma mais colaborativa que outras. Devido
a esses fatores, não foi possível padronizar as atividades a serem acompanhadas
em todos os lotes simultaneamente, já que a mesma atividade em similar vegetação
e geografia poderia alcançar diferentes resultados dependendo do lote. Houve a
observação de uma relação direta em que, quanto mais intensa a atividade com
maquinário, maior é o número de encontro de fauna lesionada ou já em óbito
(Figuras 127, 128 e 129).

FIGURA 129 - Carcaça de ouriço-caixeiro
FIGURA 128 - Sphiggurus villosus (ouriço-

encontrada junto à frente de abertura de vias de

cacheiro) transfixado por galho

acesso

Foto: Acervo CT.

Foto: Acervo CT .

No tocante às atividades realizadas pelas empreiteiras em que as
Equipes de Resgate demonstravam não concordância com o modo como as
atividades eram conduzidas, o fato ficou registrado na ATA 17 da Reunião Semanal,
que acontecia entre integrantes do Consórcio e empresas contratadas, a seguinte
colocação por parte das Coordenações de Resgate:
As Coordenações do Resgate e Salvamento Científico de Fauna, Flora
e Abelhas Nativas, não assumindo uma responsabilidade omissiva
perante a atividade de supressão da vegetação na UHE Mauá,
manifestam contrárias à implantação da metodologia de supressão
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de sub-bosque com maquinário, salientando que a presença de cipós
e taquaras não impossibilita a roçada manual ou o uso de motosserra, o
que foi proposto como ideal no Plano de Supressão apresentado.

A metodologia da supressão vegetacional dos trabalhos da UHE Mauá,
no que se refere à limpeza de sub-bosque com trator de esteira, foi realizada de
forma abusiva por algumas empreiteiras, assim como a abertura de vias de acesso,
que por serem realizadas com tanta intensidade caracterizaram supressão com
maquinário, situação esta agravada pelas atividades a serem realizadas em dias e
horários sem o acompanhamento das Equipes de Resgate (Fauna, Flora e Abelhas
Nativas) (Figura 130).

FIGURA 130 - Proximidade das vias de acesso

Foto: Acervo INTERCOOP.

Segundo o CECS para a contratação deste trabalho, as atividades de
retirada da vegetação e limpeza do reservatório da UHE Mauá deveriam apresentar
objetivos principais e específicos, destacando:
•

Possibilitar o direcionamento da migração da fauna terrestre para as
áreas

florestais

remanescentes,

antes

do

enchimento

do

reservatório, reduzindo assim, a mortalidade e o “stress” causados
pela manipulação dos animais durante o resgate e no período de
enchimento.
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Ainda, segundo destacado pela Instrução Normativa do IBAMA, IN146, de
10 janeiro de 2007:
Art. 13. O Programa de Resgate de Fauna deverá conter:
V - plano específico de desmatamento que deverá direcionar o
deslocamento da fauna e auxiliar na execução do resgate, utilizando
dispositivos que limitem a velocidade de desmatamento e favoreçam a
fuga espontânea da fauna.

Desde o início do trabalho de supressão vegetal, já foi detectado que a
metodologia e a dinâmica adotada pelas empreiteiras responsáveis pela supressão
não eram adequadas para que se obtivessem os devidos bons resultados nas
atividades de resgate de fauna, acarretando um número significativo de coletas de
carcaça e de animais com lesões, muitas vezes graves e irreversíveis e que
poderiam ter sido evitadas. Nestes casos de prognóstico considerado reservado à
sombrio, foi optado pela eutanásia como meio de eliminar a dor, o distresse ou o
sofrimento dos animais, em conformidade com as normas e procedimentos descritos
na Resolução n.º 714 do Conselho Federal de Medicina Veterinária e demais
normas que regulamentam esse procedimento.
Os horários de atividade das empreiteiras não dependiam da presença
das Equipes de Resgate, realizando atividades aos domingos e permanecendo em
atividade após a saída de campo das Equipes de Resgate de Fauna, Flora e
Melissofauna, as quais, por motivos trabalhistas, tinham restrito o expediente dos
auxiliares de campo, que se encerrava às 17h30 e não podia ser realizado aos
domingos. Houve momentos em que um ambiente até então não atingido pela
supressão no sábado ao meio dia era encontrado como demonstra a Figura 131.

FIGURA 131 - Lote 4a (05.09.2011)

Foto: Acervo INTERCOOP.
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6.3 FASE DE ENCHIMENTO
Durante o período de enchimento do reservatório foram realizadas 7.577
capturas, onde anfíbios e mamíferos foram os grupos de maior representatividade,
sendo capturados, por grupo, 934 aves, 4.667 anfíbios, 1.408 mamíferos e 568
répteis (Gráfico 16).
Para analisar as capturas realizadas nesse período por local onde foi
realizado o resgate, os dados obtidos foram divididos em dois tipos de capturas: em
terra e na água. Verificando as capturas em terra por área onde foi realizado o
resgate é observado que as capturas ocorridas no interior do canteiro (UHE)
contribuíram com 176 capturas, de um total de 289, representando mais de 60% do
total resgatado em terra nesse período. É verificado que os lotes contribuíram muito
pouco para o total de capturas em terra, com apenas 27 capturas (Gráfico 17) o que
é condizente com a atividade de resgate desse período, a qual teve como foco
principal o resgate embarcado de animais isolados pela água.
Das capturas realizadas em água durante o enchimento, foi observado
que o maior número de indivíduos resgatados foram encontrados em copadas que
estavam sendo submergidas, sendo capturado um total de 3.667 indivíduos. As ilhas
formadas também tiveram um alto número de indivíduos resgatados, contando com
2.290 capturas (Gráfico 18). Durante os meses da Fase de Enchimento, foi possível
notar que julho e agosto de 2012 tiveram os maiores números de animais
resgatados no período. Os dois meses iniciais considerados nesta fase (maio e
junho) correspondem ao período entre o final da Fase de Supressão e início da de
Enchimento, momento no qual não houveram atividades a campo e a Equipe de
Fauna estava parcialmente desmobilizada. Esses resultados refletem apenas o
esforço de captura nesses meses, sendo que em maio e junho ainda não havia
iniciado o resgate embarcado, que teve início em julho. Dessa forma, o total
observado para julho e agosto foi devido ao início do uso de embarcações para
resgatar os animais isolados pela água. O decréscimo de capturas nos meses
subsequentes refletem a diminuição do número de animais a serem resgatados,
uma vez que as áreas de resgate em água não estavam sujeitas ao aporte de novos
indivíduos devido ao seu isolamento (Gráfico 19). Foram coletadas 304 carcaças de
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animais durante o enchimento, sendo que destas, 67 foram em terra e 237 em água.
As vias de acesso tiveram o maior número de coletas de carcaça em terra, e, em
água, copadas e ilhas foram os casos mais representativos (Gráficos 20 e 21).

GRÁFICO 16 - Capturas realizadas durante o período de enchimento do reservatório
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GRÁFICO 17 - Capturas realizadas em terra durante a Fase de Enchimento
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GRÁFICO 18 - Capturas realizadas em água durante o enchimento
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GRÁFICO 19 - Capturas mensais durante o período de enchimento, considerando que em maio e
junho a equipe de fauna estava desmobilizada e o enchimento iniciou em 29 de junho
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GRÁFICO 20 - Carcaças coletadas em terra durante o período de enchimento
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GRÁFICO 21 - Carcaças coletadas em água durante o período de enchimento
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O Plano de Resgate de Fauna durante a Fase de Enchimento do
reservatório da UHE Mauá objetivou maximizar o período das embarcações
diariamente em atividade de busca de indivíduos em risco de morte, monitoramento
dos ninhos com ovos ou ninhegos, rápido encaminhamento dos animais capturados
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aos Centros de Triagem, fácil acesso às áreas de translocação, assim como garantir
um pronto auxílio a qualquer equipe, seja a campo ou nos Centros de Triagem
Móveis (CTM), no caso de emergências. Para tal, foi montado um planejamento
minucioso sobre as possíveis áreas a serem utilizadas pelos dois CTM, sendo uma
em cada margem, e sendo esses locais fora da área de alagamento e permitindo
acesso ao rio.
A não utilização da metodologia anteriormente proposta no Plano de
Resgate para o Enchimento, resultou, sobretudo nas cotas de inundação 1, 2 e 3,
em uma logística que diminuiu consideravelmente o período de atividade de busca
ativa à fauna em risco de morte. Isso ocorreu devido à grande área do reservatório,
uma vez que todas as embarcações tinham o atracadouro de saída dentro do
canteiro de obras no início do reservatório, tendo que percorrer diariamente
considerável extensão do mesmo, dependendo da área de atuação de cada equipe,
o que remeteu a maior consumo de combustível, logística mais complexa, maior
risco aos envolvidos no resgate embarcado - já que tiveram que diariamente se
deslocar por grande parte do reservatório para poder iniciar as atividades de busca.
O enchimento do reservatório teve início no dia 28 de junho de 2012,
quando o rio Tibagi atingia a cota 572. O contrato para o resgate de fauna e flora
firmado com a Copel previa um prazo de até 14 dias para a mobilização da
equipe complementar que deveria atuar no resgate embarcado, que envolvia a
contratação de mais profissionais graduados e auxiliares de campo, assim como
devido treinamento, integração e trâmites legais que envolviam a mobilização de
novos integrantes.As dificuldades que o empreendedor enfrentou para a
liberação da autorização do órgão ambiental para o enchimento implicou em um
tempo muito exíguo entre sua emissão e o início do fechamento. Assim, o início
do resgate propriamente dito, nesta etapa, iniciou-se no dia 10 de julho daquele
ano, quando o reservatório se encontrava na cota 601. O planejamento da
atuação inicial da equipe complementar precisou de rápida reformulação, visto
que as cotas mais baixas já haviam sido suplantadas pela linha d'água, e os
locais prioritários da cota atual eram distintos do previsto para o início dos
trabalhos.
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Com a liberação de mobilização da equipe complementar no dia 10 do
mês de julho 2012 (NAR 601,840 metros - Cota 3), os novos integrantes tiveram
que passar por treinamentos e integrações simultaneamente às atividades do
resgate, em momento que o número de capturas se apresentava relativamente
alto, uma vez que durante toda a supressão foram resgatados-coletados 5.098
espécime. Somente durante este primeiro mês de resgate no enchimento foram
resgatados-coletados 2.469 indivíduos, aproximadamente 48% de toda a
supressão. Houve a necessidade de focar nas atividades relacionadas à triagem
e manutenção desses animais, assim como dispor tempo para que os novos
consultores se familiarizassem com as metodologias e manejo relacionadas ao
resgate.
Os locais citados anteriormente como mais importantes para a
permanência dos “acampamentos base” estavam localizados estrategicamente
próximos às áreas de translocação, diminuindo o período necessário para o
translado dos espécimes aptos a serem soltos. Exemplificando, na margem
esquerda só existia uma área viável para a translocação da fauna e esta se
localizava a aproximadamente 60 km do Centro de Triagem Base. O
deslocamento em longas distâncias dentro do reservatório implica em aumento
da periculosidade, maior gasto de combustível e maior risco de problemas
relacionados à mecânica e integridade das embarcações.

6.4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS
Mesmo com o alto percentual de translocações alcançadas em relação às
capturas realizadas (69,46%), não se obteve as respostas esperadas para essa
atividade. Apesar do desejo da equipe de Resgate de Fauna de poder afirmar ou
não a eficácia de tal procedimento, não foi viável a realização de experimentos de
monitoramento com os indivíduos translocados, devido a diversos fatores, entre
eles: número restrito de profissionais envolvidos no resgate; as diversas funções
acumuladas relacionadas à triagem, manutenção e translocação dos capturados
diariamente; à logística de atividade diária de acompanhamento das frentes de
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supressão e atividades relacionadas; durante o enchimento o acompanhamento de
todas áreas consideradas prioritárias às atividades de resgate; simultaneamente às
atividades de resgate a necessidade de atender os moradores dos municípios da
margem esquerda através de educação ambiental. Comprovou-se que a variedade
de atividades realizadas e o ritmo da supressão e enchimento exigem que o
atendimento ao resgate de fauna seja realizado, em processos similares, por um
número maior de profissionais.
De forma resumida, seria necessária a formação de uma Equipe
Complementar para realizar esses experimentos com eficácia, ou que o Programa
de Monitoramento dos Translocados fosse realizado simultaneamente ao Plano de
Translocações do Resgate. Caso essa medidas pudessem ser implementadas,
algumas das questões científicas que envolvem esse tema poderiam ser
respondidas, evidenciando para quais grupos, famílias ou até mesmo gêneros e
espécies a translocação pode ser eficaz, ou não.
Todos os animais soltos estavam aptos à translocação, em bom estado
físico e aparentemente sadios, porém, praticamente todos os indivíduos capturados
passaram por período de estresse agudo, durante a perda do habitat associada ao
afugentamento e devido ao manejo necessário de captura até a provável
translocação. A imunossupressão relacionada aos fatores citados anteriormente e a
problemática envolvida na superpopulação intra ou interespecífica, em momentos de
enleirio na supressão ou formações insulares no enchimento por exemplo, abrem
possibilidades epidemiológicas de complexa interpretação em toda área de
influência direta e indireta do empreendimento.
Como discutido por Marini e Marinho Filho (2006), como ponto de partida
é absolutamente necessária uma clara avaliação do benefício para a conservação
da espécie a ser translocada. Assim, não se justificam translocações de indivíduos
de espécies comuns e abundantes e de origem duvidosa, simplesmente para
“devolver os animais à natureza”. A avaliação de risco para a translocação vai além
do indivíduo em si, deve ser extrapolada para a espécie e a comunidade.
Conforme citado anteriormente: “A formação de um reservatório permite
amostrar a diversidade biológica da área inundada. Nenhum dos métodos de coleta
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utilizados pelos especialistas para qualquer grupo de animais terrestres, mesmo que
simultaneamente e por longos períodos, é tão eficiente quanto o recolhimento de
animais procurando escapar de uma inundação. É portanto mandatório guardar o
registro dessa diversidade, colocando-o à disposição da comunidade científica para
estudos futuros. Isso deve ser realizado mantendo-se séries adequadas da fauna
em grandes museus” (Rodrigues, 1999). Consideramos que o montante de material
enviado a coleções museológicas poderia ter sido bem superior, sobretudo após as
observações

realizadas

quanto

à

questão

de

eficácia

e

segurança

nas

translocações.
Todos os procedimentos realizados pelas Equipes de Resgate sempre
foram executados em acordo com a Licença de Resgate emitida pelo IBAMA sob
número de autorização 005-2010 NUFAU-PR, o que permitiu tombar dois espécimes
por espécie de interesse científico, no caso de dúvida taxonômica, durante a Fase
de Supressão, número ampliado para dez na Fase de Enchimento, definição
realizada por representantes do Núcleo de Fauna do IBAMA em reunião no Centro
de Triagem em onze de julho de 2012, com representantes do Departamento de
Meio Ambiente da Copel e Coordenadores do Programa de Resgate de Fauna por
parte da INTERCOOP.
Considerando a atual situação das instituições museológicas no país, em
relação ao quadro de funcionários, presença de material e espaço físico para
realizar o tombamento de toda amostragem recebida, deve-se considerar o
montante de material que tais instituições recepcionam. Por isso, destaca-se a
importância de equipe específica e espaço físico viável para a implantação de uma
unidade de taxidermia e preparação do material científico e museológico, algo
viabilizado pelos trabalhos de resgate de fauna da UHE Mauá. Assim, houve grande
inclusão de material biológico em acervos paranaenses, sobretudo no MHNCI e
LABCEAS.
Foram atendidas diversas propriedades rurais, repetidamente, e não
foram encontradas provas diretas de casos de predação. Não se pode afirmar que
estes não ocorram, até porque, nos casos ocorridos de predação em animais
domésticos, geralmente, se tratou de indivíduos de pequeno porte (aves e leitões) e
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apesar de não serem encontradas evidências físicas, os casos eram possíveis de
serem devidos a predação, pois há a presença confirmada na região de espécies de
carnívoros silvestres com potencial de predação ao citado rebanho doméstico
(segundo visualizações diretas e indiretas pelos resgatadores e moradores em que o
relato pode ser considerado confiável). Houveram casos confirmados de ovinos
atacados por cães domésticos de comportamento feral, e encontrados diversos
gatos domésticos nos remanescentes da margem esquerda e canteiro de obras.
Posse responsável e o impacto ambiental causado por essas espécies foram temas
abordados nas palestras de educação ambiental, porém, por se tratar de
atendimento por tão curto período voltado à sensibilização dos moradores,
sobretudo tratando-se de forma de manejo tão enraizada no comportamento da
população (criar cães e gatos soltos), dificilmente as atividades junto aos moradores
locais surtiram algum efeito real.
Para os prováveis acidentes ofídicos, os chamados para averiguação
tardaram a acontecer, e curiosamente e normalmente eram associados pelos
requerentes a acidentes crotálicos, no entanto, o número de capturas de tal espécie
na margem esquerda não ultrapassou 15 indivíduos durante todo período de
resgate. O não encontro de lesões patognomônicas nas carcaças dos bovinos
analisados, pode ter ocorrido pelo tempo de demora entre o provável acidente e o
chamado para averiguação, em alguns casos mais de 30 dias, sendo que,
adicionalmente, foi observado manejo inadequado do rebanho doméstico, sobretudo
em pastagens adjacentes à lâmina de água do reservatório em enchimento.
Conclui-se, por fim, que, diante das condições e condicionantes do
desenvolvimento das atividades de supressão da vegetação e enchimento do
reservatório da UHE Mauá, as atividades de Resgate Científico de Fauna tiveram
resultados

expressivos,

propondo

e

implementando,

sempre

que

viável,

metodologias inovadoras e/ou pertinentes aos melhores resultados de salvamento e
encaminhamentos técnico-científicos possíveis, atigindo, no que dependeu do
empenho das Coordenações de Resgate de Fauna e das Equipes de Resgate, os
objetivos inicialmente propostos.
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