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1 INTRODUÇÃO 

 Procedimento operacional denominado “Resgate de Fauna”, inclui todas as ações 
necessárias para a destinação ativa de animais que porventura sejam (ou possam ser) atingidos 
direta ou indiretamente por eventos impactantes ao meio ambiente.  
 Trata-se de um processo complexo e polêmico, embora necessário e obrigatório, que 
depende de inúmeras variáveis extensivas primariamente aos grupos animais enfocados, seu 
destino e principalmente ao tipo de empreendimento e a toda a logística planejada e/ou disponível.  
 Esse trabalho, até poucos anos atrás realizado por simples consenso ou determinação 
dos órgãos ambientais, foi enfim normatizado pela Instrução Normativa n° 146 de 10 de janeiro de 
2007 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Neste 
ato, uma série de exigências foi criada, considerando-se a necessidade de estabelecimento de 
critérios e de padronização de procedimentos relativos à fauna nos licenciamentos ambientais na 
suas respectivas áreas de influência. 
 Segundo a IN-146, a necessidade de resgate será definida pelo Ibama, sendo 
apresentada por ocasião do Plano Básico Ambiental (PBA) ou do Plano de Controle Ambiental 
(PCA) mas, em decorrência da demanda surgida recentemente, ela pode sofrer certas 
adequações que sirvam para aplicá-la no âmbito retroativo. 
 Como um todo o Programa de Resgate de Fauna, conforme rege o Artigo 13 da referida 
Instrução, deverá conter detalhes sobre a estrutura física a ser destinada para o trabalho (croquis, 
instalações, centro de triagem, etc), equipamentos, composição e capacitação da equipe técnica 
envolvida, plano de operação do agente impactante, detalhamento de captura e destinação 
temporária ou definitiva dos exemplares e, por fim, discriminação metódica das informações a 
serem colhidas por ocasião da captura.  
 Seção especial dentro da IN-146 (artigos 14 e 15), posteriormente detalhada pela IN-169 
(20 de fevereiro de 2008 – Ibama) é o Centro de Triagem que deverá contar com instalações 
adequadas para a manutenção provisória dos animais, incluindo atendimento supervisionado por 
médico veterinário. Outro apêndice legal é a IN-179 (25 de junho de 2008 – Ibama), criada com a 
finalidade de “definir as diretrizes e procedimentos para destinação dos animais da fauna silvestre 
nativa e exótica apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente às autoridades 
competentes” (Artigo 1°). 
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 Levando-se em consideração tais condutas, adequadas ao acerto cronológico referente à 
UHE Mauá, tem por objetivo o presente projeto o detalhamento da proposta referente ao resgate 
de fauna a ser realizado durante o enchimento do reservatório da referida usina, com os 
respectivos ajustes e as pormenorizações de métodos e filosofias de trabalho. 
 

2 CENTRO DE TRIAGEM 

2.1 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO 

 
 O Centro de Triagem proposto para o resgate de fauna da UHE Mauá, tanto na etapa de 
supressão vegetacional quanto no enchimento do reservatório, se localizará próximo ao canteiro 
de obras desse empreendimento, em vila residencial anteriormente utilizada para a manutenção 
da usina hidrelétrica já instalada no rio Tibagi - UHE Presidente Getúlio Vargas - de propriedade 
da Klabin Papel e Celulose Ltda. Esse lugarejo, em cartas geográficas oficiais1, é denominado 
“Bairro do Feliberto” e situa-se a 24°03’36”S e 50°42’25”W, a uma altitude aproximada de 600 
metros. 
 O acesso, a partir da cidade de Telêmaco Borba (PR), se dá pela PR-239 sentido 
localidade de Harmonia. Já à entrada da vila que abriga os escritórios da Klabin Papel e Celulose 
(LTDA), na localidade Lagoa, segue-se em direção à vila da UHE Presidente Getúlio Vargas (vide 
Figura 1) por estrada secundária não pavimentada em bom estado de manutenção, em um 
percurso de aproximadamente 30 km. 
 
 

                                                        
1 PARANÁ, 1988: [Mapa do] Estado do Paraná, em escala 1:500.000, publicado pelo 
Instituto de Terras, Cartografia e Florestas. 



10 

 
Figura 1. Croqui do acesso ao centro de triagem da UHE Mauá. 

 

2.2 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 

 
 A residência na qual se instalará o Centro de triagem da UHE Mauá é edificada em 
alvenaria (paredes exteriores) e madeira (paredes internas), tendo seu piso recoberto por lajota. É 
composta por seis cômodos: 1 sala, 3 quartos, 1 cozinha e 1 banheiro (Figura 2; Anexo 1). 
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Figura 2. Visão externa do centro de triagem da UHE Mauá (frente e fundos). 
 

 Todas as paredes internas da casa serão revestidas com uma fórmica, “Eucatex” ou 
material similar, para facilitar a higienização das áreas de internamento. Além disso, as janelas 
deverão ser revestidas com grades de proteção, evitando-se eventuais fugas, sem comprometer a 
sua abertura, pois caso julgue-se necessário pelo médico veterinário, será aberta para a 
circulação de ar no recinto. 

A adequação dos cômodos para a operacionalização do resgate de fauna da UHE Mauá 
se dará da seguinte maneira: 
 

2.2.1 Sala de internamento de mamíferos de médio e pequeno porte 

 Consiste no maior cômodo da residência (15,4 m2) (Figura 3), sendo adequado, portanto, 
para reeber o material biológico resgatado, e também permite abrigar os módulos de contenção 
(Figura 4). 
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Figura 3. Área destinada ao armazenamento de material e escritório da equipe de 
resgate de fauna da UHE Mauá. 

 
 

 

Figura 4. Módulo para a contenção de 
mamíferos de médio porte. 

 
Deverá conter nesse recinto material que permita a contenção de mamíferos de médio a 

pequeno porte, ou seja: um puçá, um laço de Lutz e um par de luvas de raspa. 
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2.2.2 Sala de internamento de aves 

Após o resgate de fauna para a área do canteiro de obras do empreendimento, constatou-
se a necessidade de dividir o internamento de aves em dois. Uma para aves recém chegadas ao 
centro de triagem, e outra para aves já internadas a algum tempo. Portanto optou-se em destinar 
duas salas de internamento para este grupo, que terão as seguintes configurações: 

A Sala de aves recém internadas, consiste no terceiro maior cômodo da residência (12,9 
m2) a ser adequada para a recepção do material biológico resgatado. Acredita-se que estas 
dimenções sejam suficientes para recebimento de animais deste grupo,  uma vez que espécimes 
adultos raramente são capturados durante as operações de resgate de fauna. Dependendo do 
período de enchimento, um grande número de ninhegos podem fazer parte do rol de espécies 
capturadas e esses ocuparão um pequeno espaço já que a grande maioria ainda tem restrições 
quanto ao vôo. 
 Já a segunda sala selecionada para o internamento das aves, será o quarto com menores 
dimensões (Figura 5) 

  

  
 

Figura 5. Sala de internamento e quarentena de aves. 
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 Estes dois recintos deverão conter, em local visível e identificado, conjunto de 
equipamentos para contenção de aves, ou seja, puçá, luvas de raspa, sacos de pano dentre 
outros. 
 

2.2.3 Sala de internamento de répteis e anfíbios 

 Corresponde à sala de internamento que deverá conter terrários para manutenção de 
anfíbios e lagartos e caixas de contenção para as serpentes (Figura 6).  
  

  
 

Figura 6. Área proposta para a sala de internamento e quarentena de anfíbios e répteis. 
 
 
 Deverão estar alocadas em área visível e de fácil acesso equipamentos para a contenção 
de répteis e anfíbios, ou seja, luva de raspa, luvas de procedimento, pinção (ou jacaré), ganchos 
herpetológicos e puçá. 

Por representar o grupo com grande número de capturas em operações de resgate de 
fauna e, dentre as serpentes, possuir animais que representam perigo à saúde dos profissionais 
envolvidos, essa ala deverá ser hermeticamente fechada, tendo à porta (em ambos lados) frisos 
de borracha que assegurem a contenção dos espécimes. Nesse cômodo do centro de triagem, as 
janelas permanecerão fechadas, evitando-se a fuga dos animais. Contudo, prevê-se a criação, em 
área inacessível às espécies confinadas, de uma área para ventilação. 
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2.2.4 Sala de alimentação  

 A proposta de instalar-se a sala de alimentação no cômodo equivalente à cozinha da 
residência justifica-se pela presença de pias, as quais permitem a manutenção da área asseada, 
já que será esse o ponto de recebimento de todos animais capturados mortos. 
 Por consistir no segundo maior cômodo da residência (Figura 7), permite abrigar 
equipamentos de maior magnitude (p.ex. freezer e geladeira), será contruido uma área isolada 
com divisórias para o isolamento em manutenção dos alimentos aos animais. 
 Tal cômodo encontra-se ao lado contrário das áreas de internamento, deixando-as livres 
de ruídos e, em especial, da intervenção humana, estando isolada dessas pelo corredor (sala de 
proteção a fugas) da residência.  
 

  
 

Figura 7. Área proposta para a instalação de laboratório e área de colecionamento 
de animais mortos. 

 
 

2.2.5 Sala de proteção a fugas 

 Corresponde ao corredor da residência (Figura 8), o qual servirá como ante-sala de 
acesso às áreas de internamento e quarentena (quartos 1, 2 e 3). Tal área será hermeticamente 
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fechada, tendo às portas frisos de borracha e o acesso restrito à médica veterinária e ao biólogo 
responsável pela coordenação da operação de resgate de fauna da UHE Mauá. 
 Nessa área deverá constar em local de fácil acesso e visível materiais para a contenção 
de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. 
 

Figura 8. Ante-sala de acesso às salas 
de internamento e quarentena. 

 

 

2.2.6 Área de assepsia dos recintos 

 Tal área, originalmente um banheiro domiciliar, será destinada à higienização de materiais 
e dos recintos, sendo exclusivamente utilizada para tal fim (Figura 9). 

 

Figura 9. Área para higienização de 
materiais e dos recintos. 
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2.2.7 Área destinada a procedimentos clínicos veterinários 

 Buscando-se evitar o contato de animais sadios oriundos do resgate de fauna com 
aqueles mantidos em quarentena e, portanto, manter a integridade médica desses, optou-se em 
estabelecer-se a área da clínica veterinária em um anexo da residência (edícula) (Figura 10; 
Anexo 1). Essa é edificada por completo em alvenaria, sendo uma de suas paredes recoberta por 
azulejos e, portanto, correspondendo à área mais indicada para o controle de uma boa assepsia. 
 

  
Figura 10. Visão externa da área prevista para a clínica veterinária, correspondente à 
edícula da residência onde se prevê instalar-se o centro de triagem da UHE Mauá. 

 
 Tal anexo da residência conta ainda com banheiro próximo, o qual permitirá a assepsia 
das mãos dos manuseadores (médico veterinário e auxiliares) e a lavagem por completa da sala 
quando necessária (Figura 11). 
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Figura 11. Área onde é prevista a instalação da clínica veterinária. 

 
 A clínica veterinária será equipada com mesa de procedimentos, iluminação adequada, 
lavatório e estante de medicamentos (Figura 12). Utilizando-se o vigamento é possível criar uma 
pequena ante-sala de prevenção a ocasionais fugas, por intermédio da instalação de grades. 
 

 

Figura 12. Concepção 
artística da clínica 
veterinária após 
adequação, inclusive 
prevendo-se a sala 
antifuga (tela em azul). 
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2.2.8 Área de Biotério e laboratório  

 Corresponde à garagem da residência, ao lado da clínica veterinária proposta (Figura 10). 
Esta área compreende o local onde serão instalados o biotério e o laboratório. Esta será dividida 
ao meio com divisórias e estruturada com pia, janelas, prateleiras para a manutenção dos animais 
e procedimentos de laboratório.  
  

2.2.9 Sala de material e escritório 

Será utilizada uma segunda casa, que possui a mesma configuração, para a instalação de 
uma sala para o armazenamento dos materiais utilizados durante o período de resgate de fauna 
(caixas de contenção, laços de Lutz, ganchos, puçás, dentre outros). Nessa parte será instalado, 
ainda, o escritório para a administração das atividades de resgate (controle de material, 
elaboração de relatórios, etc). e também num segundo cômodo uma área de colecionamento com 
tarros (formol e álcool) e estantes com vidraria. 
 

2.2.10 Recintos externos  

Serão contruidos no mesmo terreno do Centro de triangem dois tipos de recintos, ambos 
com isolamento visual entre os recintos e para as pessoas que por ventura circularem próximas as 
estruturas.  

 

Recintos Tipo 1 (Figura 13)  

 Área total: aproximadamente 30m² (3,1m x 9,6m) – inclui recintos e corredor de manejo; 

 Área de cada recinto: 2,6 m² (1,0m x 2,6m) – total de 6 recintos; 

 Paredes: fechadas com compensado naval nos fundos (1,0m x 0,6m) e o restante em tela de 
alambrado com malha de 1 polegada. Fundos com área de abrigo. Laterais contíguas entre os 
recintos com tela dupla (distância de 5 cm) e compensado naval; 

 Um corredor de manejo comum aos recintos de 1,8m de largura com acesso para exterior 
através de porta dupla de tela de alambrado com fechadura e cadeado; 
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 Altura mínima: 2,5 m; 

 Portas de tela de alambrado com fechadura e cadeado para cada recinto ; 

 Baldrame de tela 0,5 m abaixo do solo, ao logo de todo o perímetro; 

 Parte superior dos recintos coberta com tela galvanizada com malha de 1 polegada; 

 Piso: areia (10 cm); 

 Telhado: cobertura de telhas translúcidas até 2 terços do comprimento dos recintos e o 
restante em telhas opacas. Beiral de 30 cm. 

 

 

 

Recinto 2  (Figura 14) 

 Área total: 21,6 m²  (5,2m x 8,0m) – sendo 2 recintos e um corredor de manejo; 

 Área de cada recinto: 10 m²  (2,8 m x 3,66m); 

 Área do corredor de manejo: 10,4 m²  (5,2m x 2,0m) 

 Altura mínima: 2,5 m; 

 Paredes laterais externas de tela de alambrado reforçada; 

 Área de cambiamento em cada recinto com 1,0 m x 1,8 m, adjacente ao corredor de manejo. 
Porta de acesso ao corredor feita de chapa de ferro e visor gradeado com sistema de tranca e 
cadeado. Porta tipo guilhotina de chapa de ferro para acesso do animal do recinto ao 

Figura 13. imagens do projeto dos recintos tipo 1. 
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cambiamento, com sistema de acionamento a distância (acesso pelo corredor de manejo). 
Lateral da área de cambiamento onde localiza-se o acionamento da guilhotina feita em 
concreto ou chapa de ferro; 

 Portas de acesso ao recinto feita de chapa de ferro com visor gradeado com tranca e 
cadeado; 

 Piso do cambiamento: cimento; 

 Acesso ao corredor de manejo: porta dupla de grade reforçada; 

 Parte de cima fechada com grade reforçada; 

 Piso: cimento com uma camada de areia (10 cm); 
 
 

 

3 PROTOCOLO DE FUGA 

  
 Todo centro de triagem tem como um dos principais objetivos o exame físico dos animais 
recebidos, para posteriormente destiná-los da melhor forma possível. Assim, as condições de 
manejo adequadas incluem estratégias que impeçam a saída de animais feridos ou em estado 
considerado inapto à soltura. Para isso, devem ser previstos protocolos para evitar-se a evasão de 
pacientes internados ou em quarentena.  

Figura 14. imagens do projeto dos recintos tipo 2. 
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 A organização deve ser fundamentada desde a construção do local, ou adaptação, para a 
realização de trabalhos em segurança. Todas as ações devem ser coordenadas de modo a 
manter um ambiente seguro para os profissionais envolvidos e animais. 
 Os animais que permanecerem no centro de triagem serão abrigados em gaiolas ou 
caixas de contenção. Em caso de saída acidental dos internados de seus recintos, por quaisquer 
motivos, devem ser utilizados métodos de contenção através de instrumentos específicos por 
classe animal. Uma varredura em busca do animal fugitivo deverá ser feita pela equipe (médico 
veterinário e biólogos) em duas ocasiões: 1) quando o animal representar riscos de saúde (p.ex. 
serpentes peçonhentas) aos funcionários que trabalhem nas proximidades do centro de triagem 
e/ou 2) quando o animal estiver em tratamento médico-veterinário e, portanto, correndo risco de 
vida sem intervenção humana. 
  O uso de telas em todas as janelas é uma das principais medidas de controle quanto a 
fugas. As telas devem ser posicionadas de forma a permitir a ventilação do ambiente. Outro 
método usado para reduzir a ocorrência de fugas é a instalação de borrachas vedantes (frisos) 
nas frestas das portas. As salas de internamento e avaliação clínica devem ser mantidas fechadas 
durante todo o tempo, reduzindo o risco de fugas. 
 Corredores de contenção ou áreas de manejo entre as salas também são formas usadas 
para reduzir o risco de saída dos animais internados para o ambiente externo. Caso ocorra a fuga 
da sala de internamento, por exemplo, existirá uma segunda barreira de acesso, representada 
pela área de manejo ou corredor de contenção.  
 Para cada ambiente em que esteja abrigado um animal, devem estar disponíveis materiais 
que permitam a contenção do mesmo. A seguir estão listados os principais instrumentos utilizados 
para a captura, nas diferentes classes animais. 
 
Anfíbios 
 Os anfíbios podem ser contidos apenas com as mãos do manipulador, desde que 
manuseando de forma a impedir a ocorrência de ferimentos iatrogênicos no animal. Em função da 
alta sensibilidade da pele desta classe animal em específico, recomenda-se o uso de luvas de 
procedimento. 
 
Aves 
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 Para uma ou mais ordens de aves existe um tipo de contenção física adequada, sendo a 
mesma diferenciada quanto ao tipo de método de defesa usado pelo animal. Puçás de pano 
podem ser utilizados para qualquer espécie de ave de pequeno e médio porte. Toalhas de pano 
podem ser usadas principalmente em casos de aves como psitaciformes, que utilizem o bico como 
principal defesa. E luvas de raspa de couro são utilizadas principalmente nos casos de aves que 
utilizem as unhas como fator de agressão, como por exemplo, os falconiformes e corujas. 
 
 Répteis 
 Os principais instrumentos utilizados para serpentes são os ganchos, que permitem a 
retirada ou a colocação do animal em caixas ou outros ambientes, de forma segura, tanto à 
distância quanto imobilizados pela cabeça, conforme a necessidade. 
 É recomendado que em cada sala estejam disponíveis, pelo menos, dois ganchos, em 
caso de fuga de mais de um animal. 
 Nos casos de lagartos, teiús ou jacarés, deve-se dispor também de toalhas para cobertura 
dos olhos, laços para fechamento de boca, luvas de raspa de couro para prevenção de 
mordeduras e puçás de corda. Caixas de madeira para contenção e transporte também devem 
permanecer à disposição. Quelônios devem ser alojados em aqua-terrários altos, que impeçam a 
fuga por escalada. 
 
Mamíferos  
 Os instrumentos utilizados para mamíferos são basicamente os mesmos já citados: puçás 
e luvas de raspa de couro, cordas, sendo apresentados também o cambão (laço de Lutz), para 
animais maiores e mais agressivos, além de dardo e zarabatana. Os últimos itens citados são 
usados com menor freqüência, porém devem estar à disposição, principalmente em casos em que 
haja necessidade de captura a maiores distâncias.  
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4 CURSO DE CAPACITAÇÃO PESSOAL PARA A EQUIPE DE 
RESGATE 

 
 O curso de capacitação do pessoal envolvido nas atividades de resgate e salvamento 
científico da fauna se baseará em cinco principais tópicos: conhecimento básico sobre o 
empreendimento, segurança da equipe, aprimoramento do protocolo de resgate por meio da 
discussão de atividades de resgate pretéritas envolvendo a equipe (estudo da arte), métodos de 
contenção de animais silvestres e por fim, a apresentação do plano de trabalho aqui proposto. 

4.1 PROGRAMA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 

 
Dia 1 
 
8:00-9:00 h O empreendimento UHE Mauá: leilão de energia e a formação do Consórcio 
Energético Cruzeiro do Sul, características gerais e aspectos ambientais e judiciais do 
empreendimento. 
 
9:00-10:00 h Segurança no trabalho: noções básicas de segurança no trabalho, medidas para 
minimização de acidentes no trabalho, equipamentos de proteção individual (EPI). 
 
10:00-10:15 h  Coffee break 
 
10:30-11:30 h  Noções básicas de primeiros socorros: potenciais agravos decorrentes do 
Resgate, transporte da vítima, etc. 
 
11:30-13:30 h  Intervalo 
 
13:30-14:30 h  Relatos de experiências em resgates de fauna: descrição de estrutura logística, 
estudos de caso e relatos de resgate de fauna realizados em outros empreendimentos no estado 
do Paraná. 
 



25 

14:30-15:30 h  Contenção de mamíferos e aves: principais mamíferos ocorrentes na área do 
empreendimento e técnicas da captura, contenção e manejo; uso de equipamentos de contenção; 
captura e contenção de aves; aproveitamento e resgate de ninhos e ovos; atenção e cuidados e 
serem dispensados durante o contacto e acondicionamento. 
 
15:30-16:30 h Contenção de répteis e anfíbios: principais répteis ocorrentes na área do 
empreendimento e técnicas da captura, contenção e manejo; uso de equipamentos de contenção; 
atenção e cuidados e serem dispensados durante o contacto e acondicionamento. 
 
16:30-16:45 h Coffee break 
 
17:00-18:00 h Noções básicas de noções básicas de dirigibilidade e segurança road 4X4 
 
Dia 2 
 
8:00-9:00 h Animais peçonhentos: prevenção e primeiros socorros. Principais grupos de 
animais peçonhentos ocorrentes na região centro-leste do Paraná; tipos e ação de venenos, 
sintomas, procedimentos em casos de acidente, prevenção. 
 
9:00-10:00 h  Abelhas nativas e os procedimentos para o Resgate de Fauna: aspectos gerais 
da diversidade e biologia das abelhas; abelhas sociais sem-ferrão: como reconhecer indivíduos e 
seus ninhos; fauna nativa da região de UHE-Mauá; procedimentos para resgate e transferência de 
ninhos; resgate científico e métodos de coleta e conservação de Hymenoptera: indivíduos sociais 
e solitários. 
 
10:00-10:15 h  Coffee break 
 
10:30-11:30 h  Protocolo de Resgate UHE Mauá: equipe, estrutura logística, equipamentos, 
método geral, fluxograma de trabalho, aproveitamento de informações de animais coletados, 
dados fundamentais e complementares, organização, rotulagem, acondicionamento; 
recomendações e exigências. 
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5 DETALHAMENTO DA CAPTURA 

 
 Durante as fases de resgate de fauna em detrimento da supressão vegetacional e quanto 
do enchimento do reservatório a contenção dos animais se dará por métodos consolidados de 
captura e manejo de fauna. A seguir serão explanados os materiais que serão utilizados e os 
métodos de captura para componentes da fauna autóctone regional, os quais se embasam em 
outras atividades de resgate cuja equipe proponente desse documento já participou. 
 

5.1 CAPTURA DE INVERTEBRADOS 

 Durante a supressão vegetacional da futura área do reservatório a coleta de invertebrados 
terrestres será feita com especial ênfase. Por consistir o grupo com a maior diversidade de 
espécies do planeta e devido a seus hábitos esquivos e/ou crípticos, sobretudo para aquelas 
espécies de hábitos estenóicos e de difícil acesso (e.g. dossel florestal, bromélias, fossoriais), são 
organismos desconhecidos em quase todos os âmbitos da biologia, desde a sistemática e 
taxonomia a aspectos básicos de sua ecologia. 
 Os animais capturados serão encaminhados à coleção Entomológica Padre Jesus 
Santiago Moure, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), um dos centros de excelência em 
estudos de invertebrados (em especial insetos) do país (vide o aceite desse material por essa 
instituição no Anexo 2). 
 A captura se dará manualmente com a utilização de pinças de metal e/ou bambu, sendo 
acondicionados os espécimes para a eutanásia em recipientes de vidro com algodão embebido 
em acetato de etila a qual apresenta, dentre outras substâncias utilizadas para tal fim, a menor 
periculosidade aos manuseadores. 
 O encaminhamento dos animais capturados ao centro de triagem se dará em períodos 
não superiores a duas horas, evitando-se, assim, a perda de suas colorações em detrimento do 
contato com a substância mortífera (acetato de etila). A conservação será feita, de forma 
temporária, em envelopes triangulares de papel, mantas entomológicas e/ou álcool (70%), sendo 
enviados para sua preparação definitiva (e.g. alfinetagem) pelos pesquisadores da coleção 
entomológica supracitada. 
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5.2 CAPTURA DE ABELHAS 

As equipes realizarão o resgate dos enxames de abelhas nativas e das abelhas solitárias 
nas áreas antes do início do desmatamento. 

Os enxames serão resgatados de duas formas: 
- Corte dos troncos ou galhos com moto-serra, serrote ou machado ou remoção do ninho 

inteiro durante o horário que o enxame esteja reunido. Corte ou remoção do ninho inteiro das 
abelhas solitárias. 

- Quando não for possível a transferência do ninho por inteiro, esses enxames serão 
colocados em caixas adequadas para cada tipo de abelha, aguardado período de adaptação e 
somente depois realizada a transferência para área propícia de acordo com a característica de 
cada espécie.  

Após a triagem da área de desmatamento e enchimento, um técnico ficará acompanhando 
os trabalhos e atendendo aos eventuais chamados que possam vir a ocorrer, caso algum enxame 
tenha passado despercebido durante a primeira varredura.  

De acordo com o cronograma estabelecido pela empreiteira responsável pela supressão 
da mata, serão disponibilizadas equipes de resgate, que acompanharão o desmatamento nas 
áreas de difícil acesso, que não tenha sido possível o resgate por causa da topografia do terreno e 
das condições da mata.  
 As abelhas serão capturadas com potes e redes entomológicas, sendo acondicionadas 
para a eutanásia em recipientes de vidro com algodão embebido em acetato de etila. Uma 
amostra dos animais encontrados será encaminhada à coleção Entomológica Padre Jesus 
Santiago Moure (UFPR). 
  

5.3 CAPTURA DE PEIXES 

Durante o período de implantação do empreendimento toda atividade relacionada a 
ictiofauna será executada pelo programa especifico a este grupo. 
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5.4 CAPTURA DE ANFÍBIOS 

 Para o estado do Paraná, ao contrário da região amazônica onde se encontram anfíbios 
que podem representar perigos médicos quando manuseados (dendrobatídeos, por exemplo), 
apenas os representantes do gênero Trachycephalus podem ocasionar alguns efeitos alérgicos à 
equipe de resgate, porém, esses são restritos a algumas pessoas e, geralmente, surtindo 
sintomas levianos. Porém, devido à grande quantidade de profissionais envolvidos, muitos não-
especialistas nesse grupo faunístico e portanto incapazes de reconhecer tais espécies, optou-se 
em padronizar as coletas sempre com o uso de luvas de raspa e/ou de procedimento, evitando-se 
o contato com o muco desses animais e, assim, preservando a saúde dos manuseadores. 
 Os animais vivos capturados serão acondicionados em potes plásticos com algodão 
umedecido em água com o fim de se evitar a desidratação, sendo o encaminhamento ao centro de 
triagem feito no menor espaço de tempo possível. 

5.5 CAPTURA DE RÉPTEIS 

 Os répteis, em especial as serpentes, representam o grupo que mais oferece riscos à 
saúde dos profissionais envolvidos nas atividades de resgate de fauna. Assim, a captura dessas 
será feita, incondicionalmente, com o uso de ganchos confeccionados para tal fim, pinções 
(vulgarmente conhecidos por jacarés) e laços de Lutz (também conhecidos por laços cambão), 
sendo acondicionadas em caixas de transporte (vide Figura 15). 
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Figura 15. Os três métodos tradicionais para a captura de serpentes (gancho 
herpetológico, laço de Lutz e pinção) e exemplo de caixa de contenção (fonte: 
http://www.funed.mg.gov.br, acessada em 17 de junho de 2008). 

  
 Os demais representantes do grupo dos répteis, ou seja, lagartos, quelônios e 
anfisbênias, serão capturados manualmente com o uso de luvas de raspa. 

5.6 CAPTURA DE AVES 

 Quanto à captura das aves de pequeno porte (maioria dos passeriformes) o maior 
problema está relacionado em manter-se a saúde do animal. Por não possuir respiração 
diafragmática, as aves dependem da expansão do tórax para tal atividade e, portanto, as cautelas 
para a contenção de representantes desse grupo animal estão diretamente relacionadas a esse 
aspecto de sua biologia. 
 A contenção de aves de pequeno porte dá-se pelo entrelaçamento dos dedos à garganta, 
prendendo-a pela cabeça. O repouso do corpo da ave é feito sobre a palma da mão do 
manuseador, posição que evita, conforme anteriormente relatado, o colapso pulmonar (Figura 16). 
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Figura 16. Contenção de 
ave de pequeno porte. 

 
 Já aves de médio a grande porte podem oferecer risco aos manuseadores, e os métodos 
de contenção devem sempre prever potenciais ataques, mesmo que ocasionais, de estruturas  
específicas como, por exemplo, bicos pontiagudos de ardeídeos e alcedinídeos; bicos 
extremamente fortes de psitacídeos, sobretudo papagaios; garras afiadas de Falconiformes e 
Strigiformes, dentre outros. 
 Portanto, o método de contenção variará de acordo com a situação de captura, podendo 
utilizar-se as mãos livres ou com o auxílio de luvas de raspa e puçás, especialmente aqueles 
confeccionados com tecidos resistentes, evitando-se as malhas de nylon. 
 As aves de pequeno porte resgatadas serão acondicionadas para o transporte ao centro 
de triagem em sacos de pano (Figura 17), método considerado o mais eficaz por anular o melhor 
dos sentidos das aves, a visão. O acondicionamento nesses resulta em diminuição do estresse e 
evita que o espécime se debata, o que pode ocasionar traumas. Já aquelas de porte mais 
avantajado serão contidas em caixas, sendo enviadas imediatamente ao centro de triagem. 
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Figura 17. Aves mantidas em sacos de 
pano durante campanha de anilhamento. 
Tal técnica diminui significativamente o 
estresse dos animais e evita traumas por 
movimentos bruscos durante o 
transporte. 

5.7  CAPTURA DE MAMÍFEROS 

 
 Mamíferos consistem um dos principais animais capturados em operações de resgate de 
fauna. A contenção de espécimes de pequeno porte (roedores murídeos, marsupiais e morcegos) 
são feitas com as mãos, geralmente utilizando-se luvas de raspa para evitar ferimentos ou a 
transmissão de doenças (via mordedura) aos manuseadores. 
 Já para mamíferos de médio porte (cachorros-do-mato, tamanduás-mirim) a captura e 
contenção são feitas com uma gama variada de equipamentos, destacadamente os puçás e laços 
de Lutz. Para a área de estudo acredita-se que serão raras as ocasiões que necessitem a 
intervenção da equipe de resgate para a captura de animais desse porte. Quando diagnosticada in 

situ a integridade física do animal e o deslocamento natural para áreas protegidas, evitar-se-á 
quaisquer tipos de manejo. 
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6 PROTOCOLO CLÍNICO 

6.1 MEDIDAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS 

 As instalações do centro de triagem foram adaptadas de modo a seguir os padrões 
estabelecidos pela Vigilância Sanitária, a dizer: piso e paredes claras e lisas, o que facilita a 
higienização; ambientes bem ventilados e com boa iluminação; pia próxima à sala de trabalho, 
utilizada para higienização de utensílios; sala de necropsia e laboratório separados do local de 
atendimento clínico; escritório para armazenagem de dados, separado das salas de atendimento e 
laboratório, entre as principais medidas. 
 Possibilitando um bom andamento dos trabalhos no sentido de logística e sanidade física 
dos animais e dos técnicos, o procedimento padrão de recebimento de espécimes seguirá o 
seguinte protocolo: 
 
1) Localização do animal pelos técnicos e condução de forma adequada até o centro de triagem; 
2) Preenchimento de ficha clínica própria, com a identificação do animal (Anexo 3); 
3) Exame físico completo do paciente, sendo, em seguida, destinado (medicado e alojado, solto 
ou encaminhado a criadores científicos) conforme o caso; 
4) Após destinação ou alocação do animal em ambiente seguro e confortável, será preenchida 
ficha com os dados clínicos e possíveis diagnósticos a respeito do caso. 
 
 Nas situações em que o espécime for trazido sem vida, dar-se-á a inspeção do corpo e a 
realização de necropsia do mesmo, estética ou não, conforme parecer dos técnicos. O 
procedimento será feito em local separado da sala de atendimentos, na área prevista para o 
laboratório do centro de triagem, evitando-se doenças carreadas por fômites e cuja estrutura será 
composta por mesa para procedimentos, pia, sacos de lixo hospitalar e material próprio para 
necropsia (p.ex. pinças, tesouras, dentre outros). A cada necropsia deverá ser emitido laudo 
técnico. 
 A limpeza das instalações, assim como dos utensílios utilizados diariamente, deverá ser 
realizada várias vezes ao dia, segundo necessidade e disponibilidade. Esta deverá ser feita com o 
uso de hipoclorito de sódio, sanitizantes, detergentes, álcoois e água aquecida. As gaiolas e 
caixas (ou anteparo que as contenham) serão móveis, permitindo limpeza adequada. 
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 O uso de jalecos pelos técnicos em contato direto com os animais será indispensável 
durante todo o período. Em casos de animais com suspeita de doença infecto-contagiosa, o 
mesmo deverá ser isolado dos demais, sendo restrita a manipulação pelo médico veterinário e 
demais técnicos autorizados. 

6.2 CUIDADOS NEONATAIS 

 Os filhotes encaminhados ao centro de triagem deverão receber atenção especial dos 
médicos veterinários durante todo o período em que passarem internados. O procedimento padrão 
de recepção de filhotes seguirá o seguinte protocolo: 
 
1) Localização dos animais pelos técnicos e condução de forma adequada ao centro de triagem; 
2) Preenchimento de ficha clínica com a identificação da espécie; 
3) Exame físico completo dos filhotes sendo, em seguida, medicados, alimentados e alojados, 
conforme necessidades da espécie; 
4) Após alocação do animal em local seguro e confortável, será preenchida ficha com os dados 
clínicos e demais dados pertinentes. 
 
 Os maiores cuidados neonatais estão relacionados com alimentação, higiene e 
temperatura. O alimento a ser fornecido deverá seguir o padrão para a espécie, ou, no mínimo, 
para o grupo taxonômico específico do animal. A idade do paciente é outro fator condicionante 
para o tipo de alimentação e freqüência de fornecimento. Serão acondicionados diferentes itens 
alimentares em geladeira, possibilitando a preparação de refeições balanceadas de acordo com 
as necessidades de cada indivíduo. 
 Em casos de mamíferos, serão disponibilizados leites para filhotes e carnes com 
suplemento de cálcio para os já desmamados.  
 A temperatura ambiental adequada é outro fator de extrema importância na manutenção 
de filhotes em cativeiro, sendo crucial para a sobrevivência de determinados indivíduos, 
principalmente aqueles de menor idade. O centro de triagem provisório contará com uma estrutura 
na qual poderão ser montadas caixas com aquecimento, através de lâmpadas de infra-vermelho, 
cobertores elétricos, aquecedores e termômetros para ambiente, que possibilitarão o 
monitoramento da temperatura. 
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 O tipo de abrigo a ser preparado para o animal deve ser baseado nos hábitos e 
comportamentos próprios de cada espécie, estando disponíveis jornais, papéis e caixas de 
plástico e papelão descartável, que possibilitam uma higienização adequada. 
 Cuidados sanitários são de extrema importância para filhotes, pois nesta fase, muitos dos 
mesmos apresentam maior sensibilidade imunitária e susceptibilidade a determinadas doenças. 
Por este motivo, o local do abrigo deve contar com uma estrutura que facilite a limpeza. Além 
disso, os filhotes não poderão manter contato direto com quaisquer animais, a menos que haja 
prescrição para isso. 
 O monitoramento dos filhotes deve ser constante, já que os mesmos apresentam 
necessidade freqüente de alimentação e limpeza. 

6.3 DIETA OFERECIDA 

 A dieta é um item muito particular a ser tratado. Por este motivo podemos dizer que o 
fornecimento será avaliado caso a caso, por médico veterinário, para gerar maior precisão quanto 
às necessidades individuais. 
 As dietas serão baseadas nos hábitos alimentares da espécie, sendo diferenciados os 
itens a serem fornecidos para insetívoros, frugívoros e carnívoros. Nos casos de pacientes em 
tratamento, poderá ser realizada a nutrição clínica, sendo adequadas às necessidades diárias de 
acordo com a enfermidade apresentada em cada situação. O acondicionamento em geladeira 
permite que haja quantidade suficiente de itens alimentares perecíveis ou não, como frutas, 
legumes e carnes, sempre à disposição. 
 Estarão disponíveis alimentos como farinhadas e rações para adultos e filhotes, podendo 
ser fornecidas papas para animais com dificuldade de alimentação, filhotes e em situações de 
necessidade de administração via sonda orogástrica. 
 Muitos animais que são encaminhados ao criadouro acabam por rejeitar o alimento 
fornecido em cativeiro. Nestes casos, será feita adequação da dieta, de forma insistente e, em 
casos de impossibilidade de fornecimento, o paciente será encaminhado para criadouros 
próximos, quando da impossibilidade de soltura. 
 Devido à dificuldade de manutenção de presas vivas em biotério no caso de trabalhos de 
campo, optou-se pelo fornecimento de carne com suplemento de cálcio, ou outras fontes 
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proteicas, dependendo de cada caso. Serão criados em biotério, apenas tenébrios (Tenebrio 

molitor) para consumo por animais insetívoros. 
 Suplementos vitamínicos e probióticos estarão disponíveis, sendo utilizados conforme 
necessidade e sob indicação do médico veterinário. 
 

7 COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE RESGATE 

 O empreendimento contará com três etapas de resgate de fauna: uma durante a limpeza 
da bacia de acumulação (ou supressão vegetacional), outra durante o enchimento do reservatório, 
e uma terceira para o resgate e salvamento da ictiofauna durante o desvio do rio e operação das 
ensacadeiras.  
 Contudo, durante as etapas de supressão vegetacional e enchimento do reservatório, a 
equipe contará com profissionais fixos que trabalharão independentemente da evolução de 
desmatamento e/ou enchimento do reservatório. São eles, o médico-veterinário e auxiliar, ambos 
responsáveis pelo atendimento médico e tratamento dos animais cativos (internados ou em 
quarentena); biólogo e auxiliar, ambos responsáveis pela identificação das espécies capturadas, 
preparação e manutenção do material biológico morto e, por fim, o coordenador da equipe de 
fauna, cuja atribuição será a administração e resolução de trâmites burocráticos perante sua 
equipe (e.g. definição conjunta com a equipe de áreas de soltura) e/ou aos órgãos ambientais 
(e.g. obtenção de licenças de transporte a criadores científicos). 
 

7.1 OPERAÇÃO DE RESGATE E SALVAMENTO DA ICTIOFAUNA 

Durante o período de implantação do empreendimento toda atividade relacionada a 
ictiofauna será executada pelo programa especifico a este grupo. 
 

7.2 OPERAÇÃO DE RESGATE DE FAUNA DE ACORDO COM AS 
FRENTES DE SUPRESSÃO VEGETACIONAL 

 Resgate de vertebrados e invertebrados 
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Prevê-se que a supressão vegetacional da bacia de acumulação da UHE Mauá ocorra em 
8 (oito) lotes simultaneamente, pelas empreiteiras contratadas para este propósito.  

O resgate da fauna e da flora nas frentes de supressão da vegetação deve ser iniciado 
junto às atividades de desmatamento.  

De uma forma geral cada frente de supressão vegetacional trabalhará de jusante para 
montante, ou seja, no sentido barragem-final do reservatório, e das cotas mais baixas para as 
mais altas. Tal proposta baseia-se no fato que dessa maneira a fauna será direcionada para os 
remanescentes florestais, sobretudo daqueles de propriedade da Klabin Papel e Celulose Ltda, e 
evitar-se-á incursionamento de animais para áreas desprotegidas e/ou com contingente humano. 
 Adicionalmente, está prevista a participação efetiva dos empregados empenhados na 
supressão vegetacional na detecção de animais sadios, que estejam sob risco e/ou já mortos, 
comunicando e interagindo com a equipe de resgate e salvamento científico da fauna.  

O centro de triagem deverá contar com 4 (quatro) profissionais qualificados às atividades 
de contenção, manutenção, manejo e preparação do material biológico resgatado. Já para o 
resgate propriamente dito, serão montadas 3 (três) equipes de campo, duas na mergem direita e 
uma na mergem esquerda, cada uma com um veículo e comunicação via rádio com todos 
envolvidos esta atividade. Cada equipe desta contará com um profissional graduado (médico-
veterinário, biólogo, ecólogo ou zootecnista), um auxiliar nível médio e um auxiliar experiente na 
identificação dos ninhos de abelhas nativas. 

A equipe do resgate contará com um quarto veículo para uso exclusivo na atividade de 
captura e relocação dos enxames de abelhas nativas. 

Caberá a esses funcionários a captura de vertebrados tetrápodos e encaminhamento ao 
centro de triagem - quando necessária e inevitável - ou o seu acompanhamento a área segura e 
fora dos limites de áreas a serem suprimidas. Para a fauna de invertebrados deverá sobressair-se 
o colecionamento dos indivíduos visualizados, considerando-se o parco conhecimento que detém 
representantes desse grupo. Já para a flora o colecionamento deverá abster-se às espécies que 
possuam caracteres que permitam sua identificação (flores e/ou frutos) e o salvamento às 
espécies de hábito epifítico (maiores detalhes podem ser encontrados em capítulo afim) e/ou que 
permitam transplantes (desde que de interesse conservacionista como, por exemplo, Euterpe 

edulis e Aspidosperma polyneuron).  
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7.3 FASES DE OPERAÇÃO DE RESGATE DE FAUNA DE ACORDO 
COM AS COTAS DE INUNDAÇÃO 

 
Resgate de vertebrados tetrápodos e invertebrados 

 Quando do enchimento do reservatório, o aspecto fundiário já não representa problemas 
ao planejamento e o número de profissionais envolvidos pode ser estimado com maior precisão, 
conforme pode ser constatado a seguir. 
 Considerando que o tempo previsto para o enchimento do reservatório da UHE Mauá será 
de aproximadamente 120 dias, elaborou-se um planejamento baseado nas cotas de inundação em 
intervalos de 20 metros, ou seja, uma previsão de composição da equipe em um espaço temporal 
de aproximadamente 30 dias. 
 De um modo geral as equipes se dividirão em duas grandes frentes de trabalho, uma por 
via aquática (embarcações) e outra por via terrestre (veículos). A primeira tem como principal 
objetivo o resgate de animais em perigo de vida em decorrência de afogamentos, a outra 
assegurará o não incursionamento desses (sobretudo os peçonhentos) a áreas habitadas, 
garantindo a segurança dos animais e dos moradores lindeiros ao reservatório em formação. 
 

7.3.1 Fase 1: Início do enchimento - cota 580 m s.n.m 

 Na cota de inundação 580 o reservatório terá aproximadamente 20 km de extensão 
(Anexo 4). Considerando-se a baixa velocidade que uma embarcação precisa navegar para 
permitir com segurança a visualização dos animais que necessitam resgate (aqui considerada 
como 5 km/h) são necessárias 4 embarcações para que cada uma cubra 5 km a cada hora. 
 Foram diagnosticadas as áreas consideradas de grande prioridade para se concentrar 
esforços de captura em embarcações (Anexo 3, setas vermelhas), por possuir florestas como 
cobertura vegetacional original e/ou formarem ilhas que impossibilitem a fuga de animais de modo 
passivo, e aquelas de prioridade média (Anexo 3, setas amarelas), por não ser originalmente 
recoberta por florestas, porém, com área relevante de inundação quando comparado ao leito 
original do rio Tibagi. 
 Dois veículos à margem esquerda do reservatório assegurarão a não incursão de animais 
em direção a áreas habitadas, capturando-os nas estradas secundárias. Desconsiderou-se a 
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necessidade desse tipo de investigação à outra margem devido a grande quantidade de 
remanescentes florestais que asseguração o deslocamento dos espécimes em fuga, aliado à 
pouca densidade populacional.  
 Considerando-se que cada embarcação e veículo será composto, quanto ao número de 
pessoas engajadas no manuseio de material biológico, por um auxiliar e um biólogo experiente, a 
equipe durante essa fase será composta por 17 (dezessete) profissionais, sendo 8 embarcados, 2 
nos veículos à margem esquerda do reservatório e cinco no Centro de Triagem. 
 

7.3.2 Fase 2: Cota 580 - 600 m s.n.m 

  Com o acréscimo de 20 metros de coluna de água o reservatório da UHE Mauá possuirá 
mais de 40 km de área navegável (Anexo 5). Haverá forte influência sobre o rio Barra Grande 
(margem esquerda do reservatório), o qual será um setor de resgate bastante importante, já que 
conta com pelo menos 6 km de extensão de área alagada.  
 Haja vista o trecho do rio, logo a montante da barragem, ter sido investigado intensamente 
entre o período de enchimento entre as cotas 560 – 580 m s.n.m., considerou-se que apenas duas 
embarcações serão necessárias para investigar essa área de aproximadamente 12 km, na qual 
haverá pouca dispersão do reservatório, sendo diagnosticado, contudo, locais de prioridade média 
para uma investigação mais intensa. 
 A partir do ponto prioritário 1 (margem direita do reservatório) deverá haver a 
intensificação local no número de embarcações, as quais investirão intensamente as áreas 
diagnosticadas como de alta prioridade para o resgate e salvamento de fauna, ou seja, o ponto 
supracitado, rio Barra Grande, o ponto prioritário 2 e o complexo de ilhas a jusante e a montante 
do mesmo. Nesse trecho, seis embarcações deverão compartilhar uma extensão de 
aproximadamente 25-35 km, cabendo a cada um percurso de investigação de cerca de 5 km a 
cada hora. 
 As equipes em veículo continuarão as mesmas (ambas à margem esquerda), as quais 
devem deslocar-se com especial ênfase aos setores diagnosticados como de alta e média 
prioridade (Anexo 5, setas vermelhas e amarelas respectivamente). 
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 Nessa etapa do enchimento do reservatório da UHE Mauá a equipe será composta por 16 
profissionais embarcados, 4 em veículos e 5 engajados ao centro de triagem, totalizando 25 
profissionais. 
 

7.3.3 Fase 3: Cota 600 - 620 m s.n.m. 

 A partir dessa cota de inundação o reservatório da UHE Mauá contará com a equipe 
completa de resgate de fauna, já que estará com mais de 60 km de extensão, considerando-se 
sua dispersão às micro-bacias adjacentes (Anexo 6). 
 Os principais esforços deverão voltar-se ao rio Barra Grande, o qual duplicará sua área 
inundada, e ao trecho final do reservatório a essa cota, onde se verifica concentração de ilhas. 
Considerando-se que nessa etapa, o trecho logo a montante da barragem, o reservatório será 
bastante largo e haverá invasões medianas de áreas anteriormente recobertas por florestas 
nativas, considerou-se para a operação por via aquática nesse setor, três embarcações. Duas 
embarcações investigarão intensivamente a área do rio Barra Grande e três embarcações se 
aterão às áreas de alta prioridade diagnosticadas para a margem direita do reservatório, 
correspondente aos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 (Anexo 6). Por fim, duas embarcações deverão investir 
os esforços de captura no trecho terminal do reservatório. 
 Nesta fase, uma embarcação de apoio e os veículos deverão, a cada duas horas no 
máximo, encaminhar os animais capturados ao centro de triagem, evitando-se larga permanência 
desses em condições temporárias de abrigo. 
 Três veículos estão estimados para essa etapa do resgate, todos à margem esquerda do 
reservatório, pelos mesmos motivos supracitados (concentração maior de contingente humano e 
menor cobertura de mata nativa). 
 Nessa cota até o término do enchimento do reservatório o número de profissionais 
envolvidos é de 5 alocados ao centro de triagem, 20 em embarcações e 6 em veículos, num total 
de 31 pessoas diretamente envolvidas no programa de resgate e salvamento científico da fauna. 
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7.3.4 Fase 4: Cota 620 – 635 m s.n.m. (conclusão do enchimento) 

 Manter-se-á a mesma estrutura prevista para a cota anterior, coincidindo inclusive nas 
prioridades de resgate diagnosticadas anteriormente. 
 

Resgate de abelhas 
 No caso das abelhas, todo período de enchimento será acompanhado por técnico 
experiente que ficará a disposição para atender eventuais chamados das equipes de resgate e 
funcionários do empreendimento para realizar o resgate dos enxames ou abelhas solitárias. 
Justifica-se manter apenas um técnico durante esse período pelo fato de esperar ter sido retirado 
todos os enxames da área de alagamento antes do início do mesmo e por ser previsto uma 
formação técnica dos funcionários envolvidos no empreendimento sobre a importância ecológica 
desses insetos e na forma de localização dos enxames. 
 

8 QUANTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 O número de equipamentos utilizados durante a operação de resgate e salvamento 
científico da fauna será variável ao longo de seu período previsto. Tal fato justifica-se pela 
flutuação no número de frentes de supressão vegetacional em acordo com resoluções de 
aspectos fundiários (vide item “Operação de resgate de fauna de acordo com as frentes de 
supressão vegetacional”) ao longo da implantação do empreendimento. Assim, optou-se quanto a 
esse quesito em descriminar os equipamentos utilizados para cada frente de supressão 
vegetacional (Tabela 1). 
 

Equipamentos previstos para cada frente de supressão vegetacional 
Descrição Quantidade Grupo faunístico atendido 

Ganchos herpetológicos 2 un. Vertebrados tetrápodas 

Pinções (jacarés) 2 un. Vertebrados tetrápodas 

Laços de Lutz 2 un. Vertebrados tetrápodas 
Puçás 2 un. Vertebrados tetrápodas 

Caixas de contenção 5 un. Vertebrados tetrápodas 

Luvas de raspa 2 un. Vertebrados tetrápodas 
Câmara mortífera p/ invertebrados (acetato de etila) 2 un. Invertebrados 

Pinças de metal 2 un. Invertebrados 
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Tabela 1. Equipamento previsto para cada frente de supressão vegetacional na UHE 
Mauá. 

 
 Já durante a fase de enchimento do reservatório, a previsão do número de equipamentos 
pode ser estimado com valores reais, assim como para aqueles que ficarão disponíveis no centro 
de triagem ao longo de todo período proposto para esse programa (Tabela 2). 
 

Tabela 2. Equipamentos previstos para o centro de triagem ao longo de toda operação de 
resgate e salvamento científico da fauna de tetrápodos e durante a fase de enchimento do 
reservatório. 

 
Equipamentos previstos para o centro de triagem 
Descrição Quantidade Uso pretendido 

Ganchos herpetológicos 4 un. Vertebrados tetrápodas 

Pinções (jacarés) 4 un. Vertebrados tetrápodas 
Laços de Lutz 2 un. Vertebrados tetrápodas 

Puçás 4 un. Vertebrados tetrápodas 

Caixas de contenção 30 un. Vertebrados tetrápodas 
Luvas de raspa 4 un. Vertebrados tetrápodas 

Balança 1 un. Centro de triagem 

Fita métrica 1 un. Centro de triagem 
Eletrocautério 1 un. Centro de triagem 

Geladeira 1 un. Centro de triagem 

Freezer 1 un. Centro de triagem 
Fogão 1 un. Centro de triagem 

Cobertor elétrico 1 un. Centro de triagem 
Aquecedor 4 un. Centro de triagem 

Oxigênio 1 un. Centro de triagem 

Módulos de gaiolas (contenção) 2 un. Centro de triagem 
Armários 3 un. Centro de triagem 

Mesa de procedimento 1 un. Centro de triagem 

Mesa de triagem 1 un. Centro de triagem 
   

Equipamentos previstos para o enchimento do reservatório (10 embarcações; 3 veículos) 
Ganchos herpetológicos 26 un. Vertebrados tetrápodas 

Pinções (jacarés) 13 un. Vertebrados tetrápodas 

Laços de Lutz 13 un. Vertebrados tetrápodas 
Puçás 13 un. Vertebrados tetrápodas 
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Caixas de contenção 65 un. Vertebrados tetrápodas 

Luvas de raspa 26 un. Vertebrados tetrápodas 
Câmara mortífera p/ invertebrados (acetato de etila) 52 un. Invertebrados 

Pinças de metal 52 un. Invertebrados 

   

 
 
 Para o resgate e salvamento científico de abelhas a equipe contará com escada, 
motoserra, machado, serrote, GPS, câmera fotográfica, potes, rede de captura e EPIs.  
 

9 DESTINAÇÃO DO MATERIAL RESGATADO 

9.1 REALOCAÇÃO VERSUS EUTANÁSIA DE ESPÉCIMES DA 

FAUNA: ASPECTOS CIENTÍFICOS E MÉTODOS SUGERIDOS 
PARA A UHE MAUÁ 

 Os reais benefícios dos programas de resgate de fauna às espécies realocadas têm sido 
bastante questionados pela comunidade científica. Rodrigues (2006), utilizando-se de elementos 
da ecologia comportamental de Krebs & Davies (1993), analisou os aspectos de territorialismo em 
comunidades de aves afetadas por reservatórios. 
 O fato discutido é que a manutenção de um território é atividade fortemente ligada à 
densidade de competidores e a estabilidade de sua vizinhança (Rodrigues, 2006), aspectos 
completamente desestruturados quando do enchimento do reservatório ou supressão 
vegetacional. Tais fatores surtem efeitos diretos na aptidão das espécies (número de 
descendentes que sobrevivem até a idade madura, reproduzindo-se (Alcock, 2001)) que 
defendem territórios, ocasionando, assim, efeitos deletérios nessas comunidades. Haja vista 
essas espécies dedicarem maior tempo em seu ciclo circadiano com essa atividade, haverem 
mortes por ferimentos ocasionadas em combates, maior número de competidores por recursos 
alimentares, dentre vários outros aspectos (vide Rodrigues, 2006), sugere-se que o 
colecionamento e posterior tombamento em museus dos espécimes de vertebrados tetrápodos 
capturados durante atividades de resgate de fauna seja a medida mais indicada (Rodrigues, 
2006). 
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 Fahey e Langhammer (2005) também apontam resgates de fauna como um instrumento 
paliativo para a conservação das espécies, apontando ainda outras questões polêmicas, uma de 
ordem ecológica, ou seja, a incompatibilidade do hábitat de soltura com o ambiente natural da 
espécie alvo, e outra voltada à questão da gestão ambiental do empreendimento, ou seja, o 
acompanhamento (monitoramento) desses animais. 
 Porém, não obstante os modelos ecológicos apontem que efetivamente tais impactos 
adversos provenientes da operação de resgate de fauna aconteçam, são raras as ocasiões em 
que se buscou acompanhar esses indivíduos - muitos poucos casos no Brasil foram estudados 
seguindo-se critérios científicos - havendo, assim, muito empirismo nas proposições sobre o futuro 
das populações impactadas. Nesse sentido, a realocação da fauna, quando feita, deve ser 
obrigatoriamente acompanhada pelo monitoramento dessas populações, aspecto já previsto na 
instrução normativa 146/2007 e, especialmente, 179/2008 do IBAMA e que deverá ser 
contemplado na implantação da UHE Mauá. 
 Definiu-se, assim, que a decisão quanto a soltura ou eutanásia dos espécimes de 
vertebrados deverá ser feita por profissional qualificado, sobretudo conhecedor dos acervos 
zoológicos do Museu de História Natural “Capão da Imbuia”, Instituto Butantan, entidade 
responsável pela curadoria do material científico (vertebrados terrestres) proveniente das 
atividades de resgate de fauna da UHE Mauá (vide o aceite desse material das intituições no 
Anexo 7 e Anexo 78 respectivamente ), dentre outros museus nacionais e internacionais. 
 Contudo, o controle do número de animais colecionados e soltos será feito por intermédio 
de planilhas eletrônicas, evitando-se que haja exageros no colecionamento, cujo número de 
espécimes deverá variar de acordo com vários quesitos como por exemplo: I. Representatividade 
em coleções zoológicas, tanto do Paraná como de outros estados; II. Raridade da espécie em 
âmbito nacional, estadual e, mesmo, municipal - a propriedade da Klabin Papel e Celulose, por 
exemplo, foi sistematicamente estudada pelo anfibiólogo Reginaldo Ascêncio Machado (Machado, 
2002; 2004); III. Distribuição geográfica, e IV. Grau de conhecimento científico sensu lato da 
espécie. 
 O controle dos espécimes soltos servirá para manter-se a, se possível, razões sexuais 
observadas para cada espécie nas diferentes áreas diagnosticadas para a soltura, mitigando-se 
potenciais problemas ecológicos como, por exemplo, territorialismo, superpopulações e 
incompatibilidade de hábitats. 
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10 ÁREAS DE SOLTURA 

 Animais vivos serão capturados seguindo-se os métodos de contenção já relatados, 
acondicionados em caixas de transporte e encaminhados ao centro de triagem para investigação 
médica-veterinária de eventuais traumas. No caso de peixes de médio a grande porte, os animais 
serão encaminhados ao centro de triagem para os procedimentos de biometria, marcação e 
registro. Uma vez averiguada a boa saúde do animal esse será encaminhado à realocação em 
ambientes predefinidos, respeitando-se alguns critérios: 

 

10.1 ABELHAS  

As colônias de abelhas retiradas da AID mediante licença do órgão ambiental competente 
serão levadas, preferencialmente, para áreas de preservação permanente, próximas aos locais de 
reflorestamento. As áreas serão escolhidas de acordo com o grau de preservação, proximidade 
antrópica e distância de apiários de abelhas africanizadas. As abelhas mais sensíveis à 
interferência antrópica serão transferidas para áreas mais isoladas e preservadas, de acordo com 
suas necessidades, preferencialmente ilhas. Um levantamento deverá ser realizado nesses locais 
para averiguar a disponibilidade de pasto apícola, aguada e quantidade e variedade de enxames 
presentes. Somente dessa forma, poderá ser definida uma área adequada para realocação 
desses enxames próximos aos locais que serão reflorestados e remanescentes da mata nativa.  

Uma parte dos enxames melíferos será doada para associações interessadas da região. 
Este trabalho tem o intuito de estimular a meliponicultura, através de diagnóstico dos problemas 
enfrentados na criação destas abelhas, bem como, estudo de soluções viáveis para um melhor 
manejo das colméias. 

10.2 TETRÁPODOS DEPENDENTES DE CORPOS D’ÁGUA 

 Enquadram-se nesse grupo especialmente os anfíbios e, mais raramente, répteis 
(especialmente serpentes), aves  e mamíferos.  
 Conforme se pode constatar, grande número de pequenos rios serão inundados, alguns 
por completo e outros em mais de 2/3 de sua extensão (Figura 18). Acredita-se que na medida 
que haja a supressão vegetacional e, em um segundo momento, o enchimento do reservatório, as 



45 

espécies de hábito aquático, semi-aquático ou ripário se deslocarão para as cabeceiras desses 
córregos e/ou para corpos d’água adjacentes, ocasionando os impactos adversos comentados no 
estudo de Rodrigues (2006) às comunidades faunísticas residentes.  Assim, a realocação de 
espécies dependentes de ambientes aquáticos deve ser evitada nessas áreas. 
 

 
Figura 18. Rios e córregos diretamente afetados pela UHE Mauá. 

 
 Para tal, sugere-se a utilização da micro-bacia adjacente (Ribeirão das Antas) para a 
soltura dessas espécies, considerando-se, em especial, um distanciamento mínimo entre cada 
animal solto (Figura 19).  
 Dentre os anfíbios, por exemplo, a estimativa desse distanciamento baseou-se em 
Duellman & Trueb (1986), os quais observaram que a área de vida média estimada para Oophago 

pumillo é de aproximadamente 20 m2 e para Rana clamitans cerca de 200 m2 (Duellman & Trueb, 
1986); não obstante sejam espécies de anfíbios típicos das regiões amazônica e do cerrado, 
respectivamente, são aproximadas filogeneticamente a representantes da anurofauna autóctone 



46 

da área de resgate e, por esse motivo, permitem uma inferência de valores mais próximos dos 
reais para calcular-se um distanciamento mínimo entre as áreas de soltura dos indivíduos 
capturados. Assim, aqui se considerou como sendo 200 m (Tabela 3). 
  

Tabela 3. Áreas de soltura de anfíbios na micro-bacia do Ribeirão das Antas (coordenadas 
em UTM, fuso 22). 

 

Áreas propostas para realocação de anfíbios 

      

N° do ponto Latitude Longitude N° do ponto Latitude Longitude 

1 532095 7341310 33 535822 7337312 

2 532297 7341313 34 535609 7337128 

3 532500 7341310 35 536379 7337242 

4 532122 7341098 36 533499 7336790 

5 532719 7341148 37 534089 7336775 

6 532723 7340924 38 534476 7336717 

7 532260 7340932 39 535566 7336847 

8 534274 7340725 40 533523 7336127 

9 532591 7340644 41 534393 7336459 

10 532813 7340393 42 534330 7336074 

11 532216 7340523 43 534595 7336083 

12 531641 7339910 44 535978 7336511 

13 531849 7339914 45 537813 7336459 

14 532076 7339778 46 537616 7336803 

15 532418 7339667 47 536038 7336082 

16 532002 7339544 48 534450 7335820 

17 531731 7339401 49 534138 7335275 

18 532968 7339753 50 534621 7335457 

19 533384 7339508 51 536672 7335588 

20 531906 7338991 52 535382 7334805 

21 531648 7338790 53 534616 7334891 
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22 531862 7338752 54 534262 7334955 

23 533741 7339401 55 535601 7333893 

24 533882 7339104 56 534533 7333964 

25 533975 7338642 57 536490 7334073 

26 534264 7338292 58 536577 7333685 

27 534472 7338238 59 535806 7333427 

28 533942 7337461 60 537295 7333580 

29 534743 7337543 61 539864 7334032 

30 533827 7337012 62 537363 7333382 

31 534192 7337071 63 537346 7333090 

32 535285 7337414 64 538350 7332963 
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                       Figura 19. Áreas diagnosticadas para soltura de anfíbios (escala 1:120.000). 
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Haja vista capturas de espécies de outros grupos animais (e.g. serpentes aquáticas, cágados, alguns 
mamíferos) dependentes ou semi-dependentes de corpos d’água serem muito raros, a área de soltura, 
caso ocorram, devem ser estudadas caso a caso, especialmente amparada no conhecimento acerca 
de sua biologia disponível na literatura ou embasada no conhecimento empírico de técnicos 
especialistas no grupo em questão.  

 

10.3 TETRÁPODOS NÃO DEPENDENTES DE CORPOS D’ÁGUA 

 
  Os animais não dependentes de corpos d’água são bastante representados em número de 
capturas durante operações de resgate de fauna. Tal fato está ligado justamente à pouca capacidade 

natatória de alguns representantes e/ou por serem possuidores de deslocamentos letárgicos. Dentre os 
animais que se destacam em número de capturas estão as serpentes e mamíferos de pequeno porte 
(e.g. roedores murídeos e marsupiais). 
 
  Mamíferos de pequeno e médio porte 

  Optou-se em realizar uma grade com pontos de realocação distanciados pelo menos 1000 
metros uns dos outros (Tabela 4). Tal distanciamento, assim como o proposto para anfíbios, baseou-se 
nas escassas informações sobre os deslocamentos realizados pelos mamíferos brasileiros. Sabe-se, 
por exemplo, que o gênero Didelphis – comum em resgates de fauna e presente na área de estudo – 
pode se deslocar cerca de 1000 m numa matriz, mesmo que alterada, de mata atlântica (Pires et al., 
2002). Outras espécies que se destacam quanto a seu poder de deslocamento são os representantes 
dos gêneros Philander e Micoureus, esse último com registro de até 800 m entre o ponto de captura e o 
de recaptura (Micoureus paraguayanus) (Pires et al., 2002). 
  Conforme pode ser constatado na Figura 20, sete (7) grandes setores foram considerados, 
com base no desenho da futura paisagem formada pelo reservatório. Assim, evitar-se-á o contato entre 
os animais realocados e, em consequência, problemas de territorialismo. Por exemplo, o setor alfa 
conta com oito áreas potenciais de soltura de pequenos roedores e marsupiais, contudo, deve-se 

priorizar a soltura entre os setores. Assim, representantes do gênero Didelphis deverão ser soltos, a 

priori, no setor alfa, seguido pelos setores, beta, gama e assim por diante. Somente após acabadas as 
alternativas de realocação entre setores se buscará ocupar espaços distanciados dentro desses. 
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                      Figura 20. Setores de soltura de tetrápodos não dependentes de corpos d’água (escala 1:150.000). 
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Cada soltura deverá considerar dados conhecidos da biologia das espécies alvo. Uma irara (Eira 

barbara) macho, por exemplo, somente poderá ser solta entre setores que se distanciem pelo menos 
24,4 km2  (machos) e 16 km2 (fêmeas) (Konecny, 1989; Sunquist et al, 1989);  um cachorro-do-mato 
(Dusicyon thous) a pelo menos 4,5 km2  para as fêmeas e 2,8 a 3,8 para os machos (Beisiegel, 1999; 
Nakano-Oliveira, 2005). 

 Com tal padrão de uso da área florestada no entorno do reservatório, espera-se que haja a 
possibilidade de que cada espécie capturada seja solta em área equitável ou superior em qualidade 
ambiental à sua anterior área de ocupação.  
 Logicamente, desconsidera-se no modelo proposto os espécimes residentes às áreas de soltura, 
porém, todos animais realocados serão obrigatoriamente monitorados (vide item marcação) e 
acompanhados (vide programa de monitoramento de fauna), buscando-se averiguar os reais impactos 
ocasionados à comunidade faunística. Adicionalmente, tal modelo mitiga significativamente o uso 
intensivo de uma única área para a soltura da fauna resgatada. 
 
  Mamíferos de grande porte 

  Para o Paraná a captura de mamíferos de grande porte durante resgates de fauna são muito 
ocasionais e geralmente o contato se dá com indivíduos mortos. Contudo, por consistir a área onde se 
implantará a UHE Mauá em uma das áreas mais relevantes no aspecto conservacionista, devido à 
presença de grande maciço florestal, não se descarta que tais animais participem do rol de espécies 
salvas. 
  Tais animais deverão ser mantidos em cativeiro e a decisão de sua destinação (p.ex. 

realocação, envio a criadores científicos) será decidida por profissionais especialistas no grupo a qual o 
espécime pertence. Tais espécies representam um dilema quanto às medidas tomadas para sua 
realocação, pois possuem áreas de vida extremamente extensas - uma jaguatirica (Oncifelis pardalis), 
por exemplo, necessita de aproximadamente 51 km2 (Crawshaw, 1995; Jacob, 2002; Oliveira & 
Cassaro, 2005) - e, nesse sentido, extrapolam as potenciais áreas de soltura às proximidades do futuro 
reservatório da UHE Mauá. 
 

Tabela 4. Áreas de soltura de vertebrados tetrápodos não dependentes de corpos d’água ao longo 
dos remanescentes vegetacionais às proximidades do futuro reservatório da UHE Mauá (coordenadas 
em UTM, fuso 22). 

 

Áreas propostas para realocação de  
vertebrados tetrápodas não anfíbios 

      

Setor Latitude Longitude Setor Latitude Longitude 
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α 533776 7337230 δ 531232 7325306 

α 534735 7337588 δ 532303 7325554 

α 534532 7336595 δ 531108 7324455 

α 535550 7336973 δ 532948 7324775 

α 535066 7335683 δ 533087 7323111 

α 535978 7336101 δ 533589 7323972 

α 535686 7334927 δ 534287 7324636 

α 536774 7335285 ε 546131 7332620 

β 528766 7335009 ε 545792 7331642 

β 530141 7336320 ε 546783 7331842 

β 529602 7334416 ε 546131 7330663 

β 530896 7335620 ε 544788 7329258 

β 530518 7333949 ε 546582 7329735 

β 531551 7334892 ε 545767 7329108 

β 531587 7333670 ε 546444 7328343 

β 532504 7334137 ε 547209 7328995 

β 532405 7332996 ε 548238 7329221 

β 533366 7333508 ε 547234 7327665 

β 533079 7332179 ε 549003 7328543 

β 534310 7331541 ε 548113 7327088 

γ 530500 7330021 ε 549643 7327703 

γ 531140 7330809 ζ 513823 7335243 

γ 531427 7329623 ζ 514571 7335927 

γ 532141 7330244 ζ 514397 7334384 

γ 532206 7329002 ζ 515662 7334610 

γ 533670 7330031 ζ 516746 7333629 

γ 533262 7329076 ζ 517462 7332500 

γ 532947 7328084 ζ 517766 7333461 

γ 534245 7329159 ζ 518669 7334062 

γ 533809 7327556 ι 514147 7323263 

γ 534958 7328335 ι 515065 7322668 

γ 534699 7327074 ι 513875 7321292 

γ 535737 7326870 ι 515056 7321538 



____________________________________________________________________________ 53 

δ 534554 7323671 ι 514427 7320383 

ε 544475 7333210 ι 513909 7319559 

ε 545353 7333724 ι 515490 7320179 

ε 545102 7332470 ι 515175 7319159 

γ 535959 7325906 ι 516773 7319771 

δ 530233 7324937 ι 516467 7318768 

      

 

11 MÉTODOS DE EUTANÁSIA 

  Todo animal vivo que tenha sua destinação sugerida para o colecionamento e posterior 
tombamento em museus seguirá o protocolo de eutanásia recomendado pelo CFMV – Conselho 
Federal de Medicina Veterinária – conforme resolução n° 714 de 20 de junho de 2002, transcrito a 
seguir: 
 
RESOLUÇÃO Nº 714 DE 20 DE JUNHO DE 2002 
 

Dispõe sobre procedimentos e métodos de eutanásia em animais, e de outras providências.  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, no uso da atribuição que lhe são 
conferidas pelo art. 16, alínea "f" da Lei nº 5.517/68, de 23 de outubro de 1968 e, 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 e a multiplicidade de métodos aplicados; considerando que a eutanásia é um 
procedimento amplamente utilizado e necessário, e que sua aplicação pressupõe a observância de 
parâmetros éticos específicos, 
   
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir normas reguladoras de procedimentos relativos à eutanásia em animais. 
 
CAPÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS 
Art. 2º A eutanásia deve ser indicada quando o bem-estar do animal estiver ameaçado, sendo um meio 
de eliminar a dor, o distresse ou o sofrimento dos animais, os quais não podem ser aliviados por meio 
de analgésicos, de sedativos ou de outros tratamentos, ou, ainda, quando o animal constituir ameaça à 

saúde pública ou animal, ou for objeto de ensino ou pesquisa. 
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Parágrafo único. É obrigatória a participação do Médico Veterinário como responsável pela eutanásia 
em todas as pesquisas que envolvam animais. 
 
Art. 3º O Médico Veterinário responsável pela eutanásia deverá: 
I - possuir prontuário com o(s) métodos(s) e técnica(s) empregados, mantendo estas informações 

disponíveis para utilização dos CRMVs; 
II - atentar para os riscos inerentes ao método escolhido para a eutanásia;  
III - pressupor a necessidade de um rodízio profissional, quando houver rotina de procedimentos de 
eutanásia, com a finalidade de evitar o desgaste emocional decorrente destes procedimentos; 
IV - permitir que o proprietário do animal assista à eutanásia, sempre que este assim o desejar. 
 
Art. 4º Os animais deverão ser submetidos à eutanásia em ambiente tranquilo e adequado, longe de 
outros animais e do alojamento dos mesmos. 
 
Art. 5º A eutanásia deverá ser realizada segundo legislação municipal, estadual e federal, no que se 
refere à compra e armazenamento de drogas, saúde ocupacional e a eliminação de cadáveres e 
carcaças. 
 
Art. 6º Quando forem utilizadas substâncias químicas que deixem ou possam deixar resíduos é 
terminantemente proibida a utilização da carcaça para alimentação. 
 

Art. 7º Os procedimentos de eutanásia, se mal empregados, estão sujeitos à legislação federal de 
crimes ambientais. 
 
CAPÍTULO II - DOS PROCEDIMENTOS 
 
Art. 8º A escolha do método dependerá da espécie animal envolvida, dos meios disponíveis para a 
contenção dos animais, da habilidade técnica do executor, do número de animais e, no caso de 
experimentação animal, do protocolo de estudo, devendo ainda o método ser: 
I - compatível com os fins desejados;  
II - seguro para quem o executa, causando o mínimo de estresse no operador, no observador e no 
animal; 
III - realizado com o maior grau de confiabilidade possível, comprovando-se sempre a morte do animal, 
com a declaração do óbito pelo Médico Veterinário. 
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Art. 9º Em situações onde se fizer necessária a indicação da eutanásia de um número significativo de 
animais, como por exemplo, rebanhos, centros de controle de Zoonoses, seja por questões de saúde 
pública ou por questões adversas aqui não contempladas, a prática da eutanásia deverá adaptar-se a 
esta condição, seguindo sempre os métodos indicados para a espécie em questão. 
 

Art. 10°. Os procedimentos de eutanásia são de exclusiva responsabilidade do médico veterinário. 
 
Art. 11°. Nas situações em que o objeto da eutanásia for o ovo embrionado, a morte do embrião deverá 
ser comprovada antes da manipulação ou eliminação do mesmo. 
 
CAPÍTULO III - DOS MÉTODOS RECOMENDADOS 
 
Art. 12. Os agentes e métodos de eutanásia, recomendados e aceitos sob restrição, seguem as 
recomendações propostas e atualizadas de diversas linhas de trabalho consultadas, entre elas a 
Associação Americana de Medicina Veterinária (AVMA), estando adequados à realidade nacional, e 
encontram-se listados, por espécie, no anexo I desta Resolução. 
 
§ 1º Métodos recomendados são aqueles que produzem consistentemente uma morte humanitária, 
quando usados como métodos únicos de eutanásia. 
 
§ 2º Métodos aceitos sob restrição são aqueles que, por sua natureza técnica ou por possuírem um 

maior potencial de erro por parte do executor ou por apresentarem problemas de segurança, podem 
não produzir consistentemente uma morte humanitária, ou ainda por se constituírem em métodos não 
bem documentados na literatura científica. Tais métodos devem ser empregados somente diante da 
total impossibilidade do uso dos métodos recomendados constantes do anexo I desta Resolução. 
 
Art. 13°. Outros métodos de eutanásia não contemplados no ANEXO I poderão ser permitidos, desde 
que realizados sob autorização do CRMV ou CFMV. 
 
Art. 14°. São considerados métodos inaceitáveis: 
I - Embolia Gasosa; 
II - Traumatismo Craniano;  
III - Incineração in vivo;  
IV - Hidrato de Cloral (para pequenos animais);  
V - Clorofórmio;  
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VI - Gás Cianídrico e Cianuretos;  
VII - Descompressão;  
VIII - Afogamento;  
IX - Exsanguinação (sem sedação prévia);  
X - Imersão em Formol;  

XI - Bloqueadores Neuromusculares (uso isolado de nicotina, sulfato de magnésio, cloreto de potássio 
e todos os curarizantes);  
XII - Estricnina. 
 
Parágrafo único. A utilização dos métodos deste artigo constitui-se em infração ética. 
 
Art. 15°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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ANEXO I 

Espécie Recomendados Aceitos sob Restrição 

Anfíbios 

Barbitúricos, anestésicos inaláveis (em 
algumas espécies), Dióxido de Carbono 

(CO²), Monóxido de Carbono (CO), metano 
sulfonato de tricaína (TMS, MS222), 

hidrocloreto de benzocaína, dupla secção 
da medula espinhal 

Pistola de ar comprimido, pistola, 
atordoamento e decapitação, 

decapitação e secção da medula 
espinhal 

Animais selvagens de vida 
livre 

Barbitúricos intra-venosos (IV) ou intra-
peritonais (IP), anestésicos inaláveis, cloreto 

de potássio com anestesia geral prévia. 

CO², CO, Nitrogênio (N²), argônio, 
pistola de ar comprimido, pistola, 

armadilhas (testadas 

cientificamente) 

Animais de zoológicos 
Barbitúricos, anestésicos inaláveis, CO², 
CO, cloreto de potássio  com anestesia 

geral prévia 

N², argônio, pistola de ar 
comprimido, pistola 

Aves 
Barbitúricos, anestésicos inaláveis, CO², 

CO, pistola 
N², argônio, deslocamento 

cervical, decapitação 

Cães 
Barbitúricos, anestésicos inaláveis, CO², 
CO, cloreto de potássio  com anestesia 

geral prévia 

N², argônio, pistola de ar 
comprimido, eletrocussão   com 

sedação prévia 

Cavalos 
Barbitúricos, cloreto de potássio com 
anestesia geral prévia, pistola de ar 

comprimido 

Hidrato cloral, (IV, após sedação), 
pistola, eletrocussão  com 

sedação prévia 

Coelhos 
Barbitúricos, anestésicos inaláveis, CO², 

CO, cloreto de potássio  com anestesia 
geral prévia 

N², argônio, deslocamento cervical 

(<1kg), decapitação, pistola de ar 
comprimido 

Gatos 
Barbitúricos, anestésicos inaláveis, CO², 
CO, cloreto de potássio  com anestesia 

geral prévia 

N², argônio 

Mamíferos marinhos 
Barbitúricos, hidrocloreto de etorfina Pistola (cetáceos <4m de 

comprimento) 

Peixes 
Barbitúricos, anestésicos inaláveis, CO², 
tricaína metano sulfonato (TMS, MS222), 

Decapitação e secção da medula 
espinhal, atordoamento e 
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hidrocloreto de benzocaína, 2-fenoxietanol decapitação ou secção da medula 
espinhal 

Primatas não-humanos 
Barbitúricos Anestésicos inaláveis, CO², CO, 

N², argônio 

Répteis 

Barbitúricos, anestésicos inaláveis (em 
algumas espécies), CO² (em algumas 

espécies) 

Pistola de ar comprimido, pistola, 
decapitação e secção da medula 

espinhal, atordoamento e 
decapitação 

Roedores e outros pequenos 
mamíferos 

Barbitúricos, anestésicos inaláveis, CO², 
CO, cloreto de potássio  com anestesia 

geral prévia 

Metoxiflurano, N², argônio, 
deslocamento cervical (ratos 

<200g), decapitação 

Ruminantes 
Barbitúricos, cloreto de potássio com 
anestesia geral prévia, pistola de ar 

comprimido 

Hidrato cloral (IV, após sedação), 
pistola, eletrocussão,  com 

sedação prévia 

Suínos 

Barbitúricos, CO², cloreto de potássio com 
anestesia geral prévia, pistola de ar 

csomprimido 

Anestésicos inaláveis, CO, hidrato 
cloral, (IV após sedação), pistola, 
eletrocussão com sedação prévia, 
pancada na cabeça (< 3 semanas 

de idade) 

Visões, raposas, e outros 
mamíferos criados para 
extração do pêlo 

Barbitúricos, anestésicos inaláveis, CO² 
(visões requerem altas concentrações para 

eutanásia sem agentes suplementares), CO, 
cloreto de potássio, com anestesia geral 

prévia 

N², argônio, eletrocussão, com 
sedação prévia seguida de 

deslocamento cervical. 

 

12 MARCAÇÃO (INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ESPÉCIMES CAPTURADOS) 

  Peixes 

Durante o período de implantação do empreendimento toda atividade relacionada a ictiofauna será 
executada pelo programa especifico a este grupo. 

 
  Anfíbios 

Cada indivíduo de anfíbio realocado será marcado na tentativa de reconhecê-lo quando 
recapturado e obter informações adicionais das populações quando do monitoramento (vide plano de 



____________________________________________________________________________ 59 

monitoramento). Estes resultados deverão ser somados aos resultados finais, refinando assim a 
análise da dinâmica de populações. A marcação, constará da aplicação do Visible Implant Fluorescent 
Elastomer (VIE), com marcações feitas no ventre do animal, o qual é subdividido em quatro setores: 
anterior direito, anterior esquerdo, posterior direito e posterior esquerdo. Ao todo podem ser utilizadas 
quatro cores (amarelo, azul, roxo e vermelho. seguindo-se Donnelly & Guyer (1994). Se por ventura o 

número de animais capturados a serem relocados extrapolarem as combinações de cores possíveis, 
poderá ser utilizada a amputação dos artelhos. Que aconsiste em cortar os dedos dos pés 
representando as unidades (1 ao 9) e os dedos da mão as dezenas (10 ao 80) (Figura 21). Neste 
sistema um mesmo animal pode perder até dois dedos (para marcação de no máximo 89 indivíduos) de 
uma única espécie. 

 
Figura 21. Desenhos representando o as técnicas de marcação de anfíbios. 

 
  Répteis 

  Os répteis serão marcados seguindo-se os métodos tradicionalmente utilizados, ou seja, para 
as serpentes o picoteamento das escamas ventrais e, assim como para os anfíbios, os lagartos serão 
marcados por intermédio da amputação dos artelhos (vide acima). 
 
  Aves 
  As aves serão marcadas seguindo-se o método tradicionalmente utilizado para esse grupo 
faunístico, ou seja, o uso de anéis em seus tarsos, os quais podem ser metálicos (cedidos pelo 
CEMAVE) ou os de plástico ou metal coloridos, que podem ser adquiridos em lojas especializadas. Não 
obstante seja um grupo pouco representado durante esse tipo de atividade, dependendo do período do 
ano em que será realizada a supressão vegetacional e o enchimento do reservatório, uma quantidade 
significativa de ninhegos podem ser capturados. Assim, os anéis somente poderão ser utilizados 
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quando esses animais possuírem tamanho que permita o uso de tal artefato sem que sejam alteradas 
de modo significativo as atividades biológicas do espécime, em especial sua capacidade de vôo. 
 
  Mamíferos 
  Mamíferos de pequeno e médio porte que permitirem sua identificação segura em campo, 

serão marcados, seus dados biométricos e bionômicos registrados e receberão anilhas de alumínio 
numeradas aplicadas na porção interna do antebraço (para morcegos) e brincos metálicos numerados 
alocados nas orelhas para os roedores e marsupiais (Figura 22). Este procedimento poderá permitir a 
obtenção de informações sobre o uso dos ambientes, bem como o possível registro de deslocamento 
entre as áreas de soltura e amostradas durante o monitoramento de fauna (vide programa de 
monitoramento). 
  Mamíferos de grande porte (incluindo-se pequenos felinos), quando realocados, serão 
individualizados com colares de rádio-transmissão e seu acompanhamento realizado por intermédio do 
plano de monitoramento proposto para este empreendimento. 

 

 

Figura 22. Cuíca-quatro-olhos (Philander 
opossum) com anilha de metal na orelha direita. 
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13  EQUIPE 

13.1 LEONARDO PUSSIELDI BASTOS  

COORDENADOR GERAL 
CRBio 28808-07D 
 
Currículo Lattes 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777899Z3  
 
 Cadastro Técnico Federal (Certificado de Regularidade) 
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Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
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13.2 PETER OTÁVIO COSTA  

COORDENADOR  
 
Currículo Lattes 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4409642Z9  
 
Cadastro Técnico Federal (Certificado de Regularidade) 
 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis 
 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE   

Nr. de Cadastro: 

1223516 

CPF/CNPJ: 

793.748.839-53 

Emitido em: 

13/04/2010 

Válido até: 

13/07/2010 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Peter Otávio Costa  
  av getúlio vargas 3114, conjunto 02  
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13.3 PAULO MANGINI 

COORDENAÇÃO DE FAUNA 
 
Currículo Lattes 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4792035Y7  
 
Cadastro Técnico Federal (Certificado de Regularidade) 
 

 



____________________________________________________________________________ 65 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
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13.4 PEDRO CHAVES CAMARGO  

COORDENAÇÃO DE FAUNA 
 
Currículo Lattes 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4718371E8  
 
 Cadastro Técnico Federal (Certificado de Regularidade) 
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Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
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13.5 LETÍCIA DE PAULO KOPROSKI 

COORDENAÇÃO DE FAUNA 
 
Currículo Lattes 
http://lattes.cnpq.br/3556372314320095  
 
 Cadastro Técnico Federal (Certificado de Regularidade) 
 



____________________________________________________________________________ 69 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
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13.6 BRUNA BALBINOTTI  

VETERINÁRIA 
CORDENAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM  
 
Currículo Lattes 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4259095Z3  
 
 Cadastro Técnico Federal (Certificado de Regularidade) 
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Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
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13.7 DÉBORA LUIZA PACHECO PEREIRA  

VETERINÁRIA 
 
Currículo Lattes 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4293448D9  
 
 Cadastro Técnico Federal (Certificado de Regularidade) 
 

 



____________________________________________________________________________ 73 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

 
 
 



____________________________________________________________________________ 74 

13.8 CRISTIANO FLORIANO JOST 

BIÓLOGO 
 
Currículo Lattes 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4270379P2  
 
 Cadastro Técnico Federal (Certificado de Regularidade) 
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Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
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13.9 NATACHA SOHN 

BIÓLOGA 
 
Currículo Lattes 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4265309T9  
 
 Cadastro Técnico Federal (Certificado de Regularidade) 
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Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
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13.10 FABIO AUGUSTO DE MEDEIROS FERREIRA 

BIÓLOGO 
 
Currículo Lattes 
 
 
 Cadastro Técnico Federal (Certificado de Regularidade) 
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Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
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13.11 JEAN CARLO ALVES DA SILVA 

BIÓLOGO 
 
Currículo Lattes 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4742295D9  
 
 Cadastro Técnico Federal (Certificado de Regularidade) 
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Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
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15 ANEXOS 
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Anexo 1. Planta baixa da clínica veterinária (à esquerda) e centro de triagem (a direita) propostos para o resgate e salvamento científico de fauna da UHE Mauá. 
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Anexo 2. Carta de aceite de invertebrados pelo departamento de entomologia da UFPR. 
 

 

 
 



 

 

Anexo 3. Ficha clínica . 
FICHA CLÍNICA NO____ 

 

Identificação     Data: ___/ ___/ _____ 
No tatuagem/ anilha/ microchip: _________________ 
Sinal particular/ Coloração: ____________________ 
Classe Animal: _____________  Ordem/ Família: ____________________ 

Nome Comum: __________________  Nome Científico: __________________________ 
Sexo: ___       Idade estimada: __________  
Informações adicionais: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
DADOS BIOMÉTRICOS: 
Todos grupos 
Peso:  Comp. Total:  
 

Mamíferos 
 

 
Aves 
 

 
Répteis 
 
 
Anfíbios 
 
 
 

 
Histórico Clínico: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_________________ 

 
Avaliação Física 
Temperatura: ___oC Peso: _____kg    
FC: ____bpm FR: ____mrm Ausculta: __________________________________ 
Coloração de mucosas: _______________________________________________________ 
Escore corporal (1-5): ________________________________________________________ 
Descrição das lesões/ quadro clínico: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ Diagnóstico: 
______________________________________________________________ 

 
Terapêutica: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
Aos cuidados de: 
 
Veterinário: ________________________________________________________________ 
 
Biólogo: ___________________________________________________________________ 

 

 



 

 

FICHA DE INTERNAÇÃO 
FICHA CLÍNICA NO _____ 

DATA OBSERVAÇÕES/ PROCEDIMENTOS/TERAPÊUTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 

 

OBSERVAÇÕES/ PROCEDIMENTOS/TERAPÊUTICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Anexo 4. Áreas prioritárias para a intensificação investigativa durante o resgate e salvamento científico da fauna da UHE Mauá (escala 1:50.000; Legenda: setas vermelhas= alta prioridade; setas amarelas= média prioridade). 

 
 



 

 

Anexo 5. Áreas prioritárias para a intensificação investigativa durante o resgate e salvamento científico da fauna da UHE Mauá (escala 1:100.000; Legenda: setas vermelhas= alta prioridade; setas amarelas= média prioridade). 

 
 



 

 

Anexo 6. Áreas prioritárias para a intensificação investigativa durante o resgate e salvamento científico da fauna da UHE Mauá (escala 1:120.000; Legenda: setas vermelhas= alta prioridade; setas amarelas= média prioridade). 

 



 

 

Anexo 7. Carta de aceite de vertebrados terrestres pelo Museu de História Natural “Capão da Imbuia”, 
Curitiba(PR). 

 

 
 
 
 



 

 

Anexo 8. Carta de aceite de vertebrados terrestres pelo Museu de História Natural “Capão da Imbuia”, 
Curitiba(PR). 

 


