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INTRODUÇÃO 

 

 

A demanda contínua e crescente por fontes energéticas e a disponibilidade dos 

recursos naturais, colocam a energia elétrica como a mais importante fonte não renovável da 

matriz energética mundial. Visando atender o suprimento dessa fonte energética, as empresas 

se dedicam à exploração de áreas com potencial para construção de hidrelétricas. Para a 

obtenção de energia através de hidrelétrica é necessário o alagamento de uma ampla área, o 

que invariavelmente ocasiona impactos ambientais negativos e positivos.  

A legislação brasileira que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente, 

provocada por atividades industriais, remonta aos meados da década de 70. Pois, o Decreto-

Lei n° 1.413 de 14 de agosto de 1975, em seu Artigo 1° destaca “As indústrias instaladas ou 

a se instalarem em território nacional são obrigadas a promover as medidas necessárias a 

prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos da poluição e da contaminação do meio 

ambiente”. 

O atendimento dessa exigência, requer a realização de estudos pertinentes, ou seja, 

adoção de procedimentos para a avaliação de impactos ambientais para, no mínimo, 

identificar os agentes poluidores, seus efeitos e possíveis medidas para redução e/ou 

eliminação dos danos ambientais, incluindo-se aí a natureza (flora, fauna, recursos hídricos, 

biodiversidade) bem como os seres humanos. O Artigo 3° da Lei n° 6.938 de 1981, conceitua 

a degradação da qualidade ambiental como sendo a alteração adversa das características do 

meio ambiente, e considera a poluição como também sendo uma deterioração das condições 

ambientais resultantes de atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e 

econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do 

meio ambiente; ou lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. 

A administração adequada dos serviços necessários para a manutenção das atividades 

antrópicas deve prover incentivos para a conservação da biodiversidade (Daily & Ellison 

2002). Para tal, o desenvolvimento de estudos e planos de ação torna-se fundamental. 
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Quando acessamos as poucas informações disponíveis sobre atividades de resgate de 

fauna nesse tipo de empreendimento, fica evidente a existência de danos nos dois principais 

componentes da diversidade: a riqueza e a abundância de espécies. As conseqüências mais 

severas ocorrem, sem dúvida, quando do momento do enchimento do reservatório, no entanto, 

prejuízos são também computados em decorrência da formação de uma nova paisagem 

demandada pela necessidade do estabelecimento de toda a estrutura a ser utilizada 

futuramente. 

Entendemos que o controle e acompanhamento da supressão de hábitat por uma 

equipe técnica especializada e bem treinada é essencial para mitigar danos sobre a diversidade 

faunística e florística numa dada região. A importância dessa participação é ainda maior 

quando os esforços são bem orientados, de forma a abarcar todas as possibilidades esperadas 

num trabalho de campo intenso em número de pessoas, convivência, ritmo e riscos variados. 

O presente documento descreve profunda e detalhadamente as atividades realizadas 

durante a Operação de Resgate de Fauna da UHE-Mauá, em sua etapa “Desmate para o 

Canteiro de Obras”. Aqui constam informações sobre a área de estudo, métodos utilizados e 

todos os resultados obtidos preliminarmente no decorrer do trabalho, compreendendo o 

período que vem desde as preparações iniciais e planejamento a 26 de dezembro de 2008. 
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ÁREA DE ESTUDO 

 

 A macro-região situa-se na porção centro-nordeste do Estado do Paraná, no chamado 

Segundo Planalto Paranaense, margem direita do médio Rio Tibagi em uma zona de orografia 

acidentada e ocorrência de mesetas (PARANÁ, 1987).  

 Quanto à paisagem original, localiza-se no grande domínio da mata atlântica, com 

vegetação predominante da floresta ombrófila mista (facies montana a alto-montana) (Veloso 

et al., 1991), mas com forte influência de zonas transicionais de floresta estacional 

semidecidual. Corresponde desta forma, a uma área de tensão ecológica ou ecótono, onde há o 

contato entre dois tipos vegetacionais de estruturas fisionômicas semelhantes, as florestas 

ombrófila mista e estacional semidecidual.  

 A primeira destas, também denominada mata de araucária é um tipo de vegetação 

típica do Planalto Meridional Brasileiro, encontrada no Paraná em altitudes superiores a 500 

metros s.n.m (Hueck, 1972). Compõe-se floristicamente por gêneros primitivos e sugere uma 

ocupação recente a partir de refúgios alto-montanos (Veloso et al., 1991; IBGE, 1992). Já a 

floresta estacional semidecidual, é caracterizada por macro e mesofanerófitos, lianas lenhosas 

e epífitas em abundância, que a diferencia de outros tipos vegetacionais (Veloso, 1991; IBGE, 

1992). Nas imediações pouco mais distanciadas são também verificadas as vegetações de 

estepe arbustiva (campos gerais) e savana (cerrado).  

 A área de estudo apresenta o tipo climático Cfa de Köppen, ou seja, clima 

mesotérmico subtropical úmido, com verões quentes, tendência de concentração de chuvas no 

verão e geadas mais raras (Maack, 1981). As médias térmicas anuais estão entre 18 e 20 ºC, 

distribuídas entre 23 e 25 ºC no mês mais quente (fevereiro) e 13 e 15 ºC no mais frio (julho) 

(IAPAR, 1978). 

 A precipitação pluviométrica anual varia entre 1700 a 1900 mm, sendo o intervalo 

dezembro-fevereiro o trimestre mais chuvoso, com média de 450 a 550 mm e junho a agosto o 

mais seco, com 300 a 450 mm (IAPAR, 1978). Por essas características, a pluviosidade pode 

ser considerada regionalmente mediana e com estações chuvosa ou seca pouco definidas, 

variável de acordo com o gradiente altitudinal. 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). 
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MÉTODOS 

FFAASSEE  PPRREEPPAARRAATTÓÓRRIIAA  

Compilação de informações, Licensas e Cartas de aceite de material zoológico 

 

 A primeira medida necessária para se realizar uma supressão de vegetação e o 

respectivo resgate da fauna é fazer o pedido aos orgãos competentes das licensas pertinentes 

aos trabalhos que virão a ser desenvolvidos (Anexo 2). 

Conforme exigência da Instrução Normativa 146 do IBAMA, nesta fase de preparação, foram 

contactadas instituições adequadas para o recebimento dos espécimes resgatados. As 

declarações de aceite do material zoológico resgatado durante a fase de supressão da 

vegetação para construção do canteiro de obras da UHE Mauá se encontram no Anexo 3. 

Para realização do procedimento de encaminhamento e transporte dos espécimes resgatados 

foram contratadas empresas especializadas que firmaram compromisso com as respectivas 

instituições interessadas. 

 Antes mesmo de dar início aos trabalhos de campo para o resgate da fauna da UHE-

Mauá, procedeu-se um levantamento o mais completo possível sobre a composição faunística 

daquela região, considerando-se também áreas adjacentes com situação biológica semelhante. 

A finalidade desta preleção foi basicamente a formação de um banco de informações que 

antecedesse as atividades in situ, permitindo uma otimização nos trabalhos e conhecimento 

dos tipos de animais e plantas que poderiam ser encontrados na região. 

 A base para esse inventário prévio foram fontes bibliográficas, arrolando-se todas as 

espécies que tivessem registro publicado para aquele setor geográfico, de acordo com a 

literatura corrente e também fontes museológicas, rastreando-se espécimes porventura ali 

coligidos em diversas coleções científicas brasileiras. Nesse sentido, foi especialmente útil a 

publicação denominada “A Bacia do Rio Tibagi” (Medri et al. eds., 2002) que contém uma 

razoável coletânea sobre esse setor geográfico, referentes às geociências e história natural. 

Adicionalmente dados colhidos em função dos estudos de impacto ambiental, 

complementações desses e mesmo aqueles ainda não divulgados, porém, gentilmente cedidos 

por pesquisadores foram considerados. Esse cuidado permitiu a composição de um manual 

(Anexo 4), contendo não apenas as devidas informações sobre o protocolo de trabalho a ser 
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seguido mas também uma lista de espécies conhecidas para a região, favorecendo um 

planejamento por parte da equipe e facilidades para a operação. Esse documento foi entregue 

a todos os participantes do resgate, imediatamente após a sua chegada ao campo, como 

mecanismo adicional de treinamento. 

  

Seleção e treinamento da equipe 

 A equipe que atuou no resgate de fauna e flora da UHE-Mauá foi cuidadosamente 

selecionada, levando-se em consideração a experiência pessoal, produção técnico-científica, 

relacionamento social e adaptabilidade ao atendimento de normas. Embora um considerável 

número de pessoas tivessem manifestado interesse particular de colaborar com o trabalho, 

ocorreu uma seleção particularizada, levando-se em consideração os critérios acima 

indicados
1
.  

 Isso fez-se necessário porque resgates, particularmente no tocante à fauna, são 

atividades que exigem grande habilitação profissional e vivência no manejo de animais, 

muitos deles perigosos e alguns facilmente estressáveis. A preocupação deve ser orientada, 

desta forma, no bem-estar do profissional, mas, ao mesmo tempo, dos organismos a serem 

resgatados. O espírito de sociabilidade é também exigência importante, tendo-se em vista a 

necessidade de convivência por um período de tempo relativamente grande e as inúmeras 

situações em que exige-se participação de toda a equipe em ações emergenciais ou, ainda, em 

determinadas situações peculiares.   

 Por esse motivo, também em atenção ao item IV do Artigo 13 da IN-146/IBAMA (10 

de janeiro de 2007), realizou-se um curso de capacitação, envolvendo os futuros participantes 

do trabalho, sob a docência de grandes e reconhecidos especialistas em temas correlatos com 

a atividade planejada. O programa do referido curso encontra-se no Quadro 1, indicando o 

período total destinado ao evento, carga horária e nomes de  professores convidados. 

 

QUADRO 1. Programação do Curso de Capacitação especialmente organizado para atender os participantes do 

Resgate de Fauna e Flora da UHE-Mauá. 

 

                                                 

1
 Os currículos da equipe de coordenação encontram-se no Anexo 1, em atenção ao item III do Artigo 13 da IN-

146/MMA. 
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RESGATE UHE-MAUÁ 

Curso de Capacitação 

 

 

Data: 12 e 13 de junho de 2008 

Local: Auditório da Lactec: BR-116 km 98, s/n
o
 . Centro Politécnico, UFPR (Curitiba). 

Carga horária: 10 h 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

QUINTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2008 

 

 

8:00-9:00 h O EMPREENDIMENTO UHE MAUÁ (Gilmar Schwanka, advogado, Consultor do 

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul): 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: (Marcio Nunes Tibúrcio, Técnico de Segurança da 

Construtora J. Malucelli): 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 (Ten. Daniel Lorenzetto, Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Paraná). potenciais agravos decorrentes do Resgate, transporte da 

vítima, sinais vitais, ações de emergência. 

 

11:30-13:30 h Intervalo 

 

13:30-14:30 h RELATOS DE EXPERIÊNCIAS EM RESGATES DE FAUNA (Alberto Urben-Filho, Hori 

Consultoria Ambiental): descrição de estrutura logística, estudos de caso e relatos de resgate de fauna 

realizados em outros empreendimentos no estado do Paraná. 

 

14:30-15:30 h CONTENÇÃO DE MAMÍFEROS E AVES (Rogério Ribas Lange, UFPR): 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 contato e acondicionamento. 
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15:30-16:30 h CONTENÇÃO DE RÉPTEIS E ANFÍBIOS (Gilberto Alves de Souza, Museu de História 

Natural Capão da Imbuia): 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 ABELHAS NATIVAS E OS PROCEDIMENTOS PARA O RESGATE DE FAUNA (Aline 

Martins FFCLRP/USP e Claudivã Matos UFPR ): 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. 

 

SEXTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2008 

 

8:00-9:00 h COLETA E APROVEITAMENTO DE MATERIAL BOTÂNICO (Paulo Labiak, UFPR): 

técnicas de coleta e acondicionamento de material botânico, com ênfase em epífitas; cuidados na coleta e 

conservação; noções fundamentais de herborização; grupos de interesse científico. 

 

9:00-10:00 h ANIMAIS PEÇONHENTOS: PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS: (Júlio César de 

Moura-Leite, Museu de História Natural Capão da Imbuia): principais grupos de animais peçonhentos 

ocorrentes na região centro-leste do Paraná; tipos e ação de venenos, sintomas, procedimentos em casos 

de acidente, prevenção. 

 

10:00-10:15 h Coffee break 

10:30-11:30 h PROCOLO DE RESGATE: UHE MAUÁ (Alberto Urben-Filho, Gledson V.Bianconi e 

Fernando C.Straube, Hori Consultoria Ambiental): 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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FFAASSEE  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  

Preparação de Estrutura 

 A operação de Resgate de Fauna para a instalação do canteiro de obras da UHE-Mauá 

baseia-se em diversas experiências anteriores em trabalhos similares realizados em vários 

outros locais do estado do Paraná, nos quais, parte de sua equipe técnica atuou. Vários 

integrantes da equipe atuaram, por exemplo, nos resgates de fauna do enchimento dos 

reservatórios das UHEs de Segredo, da Derivação do Rio Jordão, de Salto Caxias e Ourinhos. 

Esse background foi muito importante para o perfeito desenrolar das atividades de campo, 

servindo-se inclusive para transmitir vivências ocorridas em empreendimentos similares, de 

forma a contribuir com formação de mão-de-obra especializada. 

 Nesse sentido, foi possível planejar com grande eficiência todas as atividades a serem 

realizadas, bem como a previsão de eventualidades comumente existentes neste tipo de 

atividade. Também serviu-se positivimente para o estabelecimento de todo o protocolo de 

trabalho, alusivo não somente aos cuidados necessários para com animais vivos a serem 

translocados mas, em particular, acerca do cuidado museológico necessário para a 

preservação de informações sobre organismos colecionados. 

 Além desta experiência prévia, no atendimento de toda a legislação alusiva a trabalhos 

de resgate de fauna e flora, em especial na IN-146/IBAMA. Também foram respeitadas as 

exigências relativas ao estabelecimento de centros de triagem (IN-169/IBAMA de 20 de 

fevereiro de 2008) e realocação de fauna autóctone (IN-179/IBAMA de 25 de junho de 2008), 

situação que é descrita abaixo, inclusive no tocante à adequação de toda a estrutura logística 

disponibilizada pelo Consórcio Cruzeiro do Sul posta à disposição para a realização do 

trabalho. 

 

AADDEEQQUUAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEDDIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  

Localização do Centro de Triagem 

 O Centro de Triagem (CT) utilizado para o resgate de fauna da UHE Mauá na etapa de 

supressão vegetacional localiza-se 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 Vargas, de propriedade da Klabin Papel e Celulose Ltda.). As 



20 

 

suas coordenadas geográficas são: 24°03‟32,8”S e 50°42‟30,1”W a uma altitude de 560 

metros s.n.m..  

 O acesso, a partir da cidade de Telêmaco Borba (Paraná), se dá pela Rodovia PR-160 

em direção à localidade de Harmonia; já à entrada da vila que abriga os escritórios da Klabin, 

na localidade denominada Lagoa, segue-se em direção à vila da UHE Presidente Vargas 

(Figura 1) por estrada secundária não pavimentada em bom estado de manutenção, em um 

percurso de aproximadamente 30 km. 

 

FFiigguurraa  11..  CCrrooqquuii  ddee  aacceessssoo  aaoo  cceennttrroo  ddee  ttrriiaaggeemm..  

 

Detalhamento do Centro de Triagem 

 A construção onde se instalou o Centro de Triagem da UHE Mauá consiste de uma 

antiga residência edificada com alvenaria (paredes exteriores) e madeira (paredes internas), 
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tendo seu piso recoberto por lajota. É composta por seis cômodos: uma sala, três quartos, uma 

cozinha e um banheiro (Figura 2). 

 

  

  

FFiigguurraa  22..  VViissããoo  eexxtteerrnnaa  ddoo  cceennttrroo  ddee  ttrriiaaggeemm  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  

 

 A adequação dos cômodos para a operacionalização do resgate de fauna da UHE Mauá 

ocorreu da seguinte maneira: 

Sala de material e escritório 

 Consiste no maior cômodo da residência (15,4 m
2
) adequado para o armazenamento 

dos materiais utilizados durante o período de resgate de fauna (caixas de contenção, laços-de-

lutz, ganchos, puçás, dentre outros) (Figura 3). Nessa edificação foi instalado, ainda, o 

escritório de administração das atividades de resgate (controle de material, elaboração de 

relatórios, etc).  
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FFiigguurraa  33..  AAssppeeccttoo  ggeerraall  ddoo  eessccrriittóórriioo..  

 Sala de internamento de mamíferos de médio e pequeno porte 

  

É o terceiro maior cômodo da residência (12,9 m
2
), adequado para a recepção do 

material biológico resgatado, o qual permitiu abrigar os módulos de contenção (Figura 4) para 

abrigo temporário de animais. 

 

  FFiigguurraa  44..  MMóódduulloo  ddee  ccoonntteennççããoo  ppaarraa  mmaammííffeerrooss  ddee  mmééddiioo  ppoorrttee..  

 

As paredes de madeira foram recobertas com material que permite assepsia mais eficaz 

(lâminas de fórmica) (Figura 5) e, as janelas, revestidas com grades de proteção, evitando-se 

eventuais fugas, porém, sem comprometer a abertura, que possibilita a necessária circulação 

de ar no recinto. 
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 O recinto contém todo o material, de fácil acesso, para a contenção de mamíferos de 

médio a pequeno porte, ou seja: um puçá, um laço-de-lutz e um par de luvas de raspa. 

 

 

  

FFiigguurraa  55..  SSaallaa  ddee  iinntteerrnnaammeennttoo  ddee  mmaammííffeerrooss;;  aaoo  ffuunnddoo  vvêê--ssee  aa  ppaarreeddee  

rreeccoobbeerrttaa  ccoomm  ppllaaccaass  ddee  ffóórrmmiiccaa..  

Sala de internamento de aves 

 Para o internamento das aves foi selecionado o quarto com menores dimensões (Figura 

6) uma vez que espécimes adultos raramente são capturados durante as operações de resgate 

de fauna. Levando-se em consideração o período em que ocorreu o desmate, um grande 

número de ninhegos foi previsto dentre o rol de espécies capturadas e esses ocuparam um 

pequeno espaço, já que a grande maioria ainda tem restrições quanto ao vôo. 

 Para garantir-se a assepsia dessa ala do centro de triagem, as paredes de madeira 

também foram revestidas com material que permitiu sua higienização de forma eficaz, e 

exemplo do espaço anteriormente descrito. Para evitar eventuais tentativas de fuga, foi 

igualmente instalada uma tela de segurança à janela, porém, não a obstruindo, permitindo, 

quando julgado necessário pelo médico veterinário, a circulação de ar no recinto. 

 Tal recinto possui, em local visível e identificado, conjunto de equipamentos para 

contenção de aves, ou seja, puçá, luvas de raspa, sacos de pano dentre outros. 
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FFiigguurraa  66..  ÁÁrreeaa  ddee  iinntteerrnnaammeennttoo  ddee  aavveess..  

Sala de internamento de Répteis e Anfíbios 

 Corresponde à sala de internamento que abrigou as caixas de contenção de diversas 

formas e dimensões para manutenção de anfíbios, lagartos e serpentes (Figura 7).  

 

FFiigguurraa  77..  ÁÁrreeaa  ddee  iinntteerrnnaammeennttoo  ddee  rréépptteeiiss..  

 

 Haja vista consistir no 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 foi hermeticamente fechada, tendo à porta (em ambos lados) 

frisos de borracha assegurando a contenção dos espécimes. Nessa ala do centro de triagem, as 
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janelas permaneceram fechadas, evitando-se a fuga dos animais, mas, permitindo a existência, 

de um espaço para ventilação. 

 Foram alocados em área visível e de fácil acesso, todos os equipamentos para a 

contenção de répteis e anfíbios, ou seja, luva de raspa, luvas de procedimento, pinção (ou 

jacaré), ganchos herpetológicos e puçá. 

 

 Sala de coleções e laboratório 

 A proposta de instalar-se o laboratório no cômodo equivalente à cozinha da residência 

justificou-se pela presença de pias, as quais permitem a manutenção da área asseada, já que 

foi esse o ponto de recebimento de todos os animais capturados mortos. 

 Por consistir no segundo maior cômodo da residência (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.), permitiu abrigar equipamentos de maiores dimensões (p.ex. freezer e geladeira) 

e área de colecionamento com tarros (formol e álcool 70%) e estantes com vidraria. 

 Esse setor 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. 

  

FFiigguurraa  88..  AAssppeeccttoo  ggeerraall  ddoo  llaabboorraattóórriioo..  

 

 

 Ante-sala de proteção a fugas 

  

Corresponde ao corredor da residência (Figura 9), o qual serviu como ante-sala de 

acesso às áreas de quarentena (quartos 1, 2 e 3). Tal área foi hermeticamente fechada, tendo às 

portas frisos de borracha e o acesso restrito à médica veterinária e ao biólogo responsável pela 
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coordenação da operação de resgate. Nessa área haviam, em local de fácil acesso e visível, 

todos os materiais necessários para a contenção de vertebrados tetrápodas.  

 

..  

 

FFiigguurraa  99..  ÁÁrreeaa  aannttii--ffuuggaa,,  nnaa  qquuaall  oobbsseerrvvaa--ssee  aa  ddiissppoonniibbiilliiddaaddee  ddee  eeqquuiippaammeennttooss  ddee  ccoonntteennççããoo  

 Área de assepsia dos recintos 

 Originalmente um banheiro domiciliar, esse espaço foi destinado à higienização de 

materiais e dos recintos, sendo exclusivamente utilizado para tal fim (Figura 10). 

  

FFiigguurraa  1100..  ÁÁrreeaa  ppaarraa  hhiiggiieenniizzaaççããoo  ddaass  ssaallaass  ddee  iinntteerrnnaammeennttoo  ee  mmaatteerriiaaiiss  uuttiilliizzaaddooss  nneessssaa..  
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 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 por 

estabelecer-se a área da clínica veterinária em um anexo da residência (edícula) (Figura 11). 

 Esse anexo é edificado por completo por alvenaria, sendo uma de suas paredes 

recoberta por azulejos e, portanto, correspondendo à área mais indicada para o controle de 

uma boa assepsia. 

 

FFiigguurraa  1111..  VViissããoo  eexxtteerrnnaa  ddaa  áárreeaa  oonnddee  ssee  iinnssttaalloouu  aa  ccllíínniiccaa  vveetteerriinnáárriiaa,,  ccoorrrreessppoonnddeennttee  àà  eeddííccuullaa  ddaa  rreessiiddêênncciiaa  ddoo  

cceennttrroo  ddee  ttrriiaaggeemm  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  

 O espaço conta ainda com banheiro próximo, o qual permitiu a assepsia das mãos dos 

manuseadores (médico veterinário e auxiliares) e a lavagem por completa da sala quando 

necessária. 

 A clínica veterinária foi equipada com mesa de procedimentos, estrategicamente 

posicionada permitindo iluminação adequada, lavatório e estante de medicamentos (Figura 

12). Utilizando-se o vigamento, foi possível criar uma pequena ante-sala de prevenção a 

ocasionais fugas, por intermédio da instalação de grades. 
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FFiigguurraa  1122..  CCllíínniiccaa  vveetteerriinnáárriiaa  aappóóss  aaddeeqquuaaççããoo..  

 

 

 

Meliponários 

Foram selecionadas áreas próximas ao Centro de Triagem e ao alojamento para 

acondiconamento dos enxames de abelhas resgatados. 

Meliponário de quarentena, intermediário e final 

Meliponário para quarentena 

 Os ninhos resgatados e transferidos para caixas de criação racional necessitam de 

cuidados específicos. A construção ou adaptação de um local que possibilitou realizar 

manejos de combate a predadores e parasitas foi essencial para o sucesso da adaptação dos 
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ninhos nas caixas. Tal local, deve contar com estrutura básica de água e luz, contendo 

geladeira para preservação de mel e pólen retirados dos ninhos e utilizados depois para 

alimentação e combate a parasitas (forídeos). E a necessidade de um fogão para realização do 

derretimento da cera utilizada posteriormente para cobertura interna nas caixas. Uma área 

coberta com uma mesa, uma bancada e almoxarifado foram necessários para realização dos 

manejos. Outra adaptação necessária foi a instalação de várias estruturas de acomodação das 

caixas (Figura 13). Estas estruturas devem se localizar juntamente ou próximo do escritório 

ou alojamento dos técnicos responsáveis pelo resgate. 

 

 

FFiigguurraa  1133..  EEssttrruuttuurraa  ddee  aaccoonnddiicciioonnaammeennttoo  ddaass  ccaaiixxaass  ddee  aabbeellhhaass  

 

 

Meliponário intermediário 

A instalação de um meliponário intermediário tem o objetivo de acondicionar os 

ninhos e troncos até atingir número suficiente que justifique o transporte para o meliponário 

final (Figura 14). 

Deve ter estrutura de um Meliponário comercial. Não necessita de estrutura para manejo, pois 

deve ser em local próximo do escritório ou da casa dos técnicos responsáveis que deverá 

possuir estrutura adequada para o manejo. 
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FFiigguurraa  1144  EEssttrruuttuurraa  ppaarraa  aaccoonnddiicciioonnaammeennttoo  ddee  ttrroonnccooss  ee  nniinnhhooss  

Meliponário final 

Deve possuir estrutura básica de um meliponário, com local para acomodar e manejar 

os ninhos (Figura 15). Acompanhamento quinzenal e trimestral por técnico experiente com o 

objetivo de resguardar os ninhos acondicionados em caixas e os troncos resgatados até o 

momento da realocação nas áreas a serem reflorestadas. Mantendo a saúde dos enxames e os 

devidos cuidados com predadores e roubo. 

 

 

FFiigguurraa  1155  EEssttrruuttuurraa  ppaarraa  aaccoonnddiiccoonnaammeennttoo  ddee  ccaaiixxaass  ddee  ccrriiaaççããoo  rraacciioonnaall  ddee  aabbeellhhaass  nnaattiivvaass  

 

DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDEE  EEQQUUIIPPEESS  

 A equipe que atuou no resgate de fauna e flora da UHE-Mauá foi composta por um 

grande grupo de especialistas e colaboradores nos campos das ciências biológicas, da 

medicina veterinária e zootecnia. Todos eles dedicam-se ao estudo de grupos faunísticos 
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específicos, mas são perfeitamente aptos e habilitados para o trabalho com todos os grupos 

biológicos. 

 Esse grupo alternou-se ao longo do período definido para esta primeira fase de 

trabalho, de forma a estarem presentes um total variável de entre oito e quinze técnicos com 

as seguintes atribuições: 

 

 1 médico veterinário 

 8 a 12 técnicos 

 1 a 4 auxiliares de campo 

 

 Nas duas primeiras semanas, o efetivo foi maior, em decorrência do início do 

desmatamento e da necessidade de participação mais intensa junto às frentes de desmate, com 

o propósito de aumentar o esforço de campo e de sedimentar o protocolo de ação. 

 Em atenção ao item III do Capítulo 13 da IN-146/IBAMA (2007), definiu-se o efetivo 

de profissionais em campo de acordo com a ação e posicionamento das frentes de desmate 

informadas pela empreiteira, levando-se em conta a presença constante de ao menos dois 

técnicos em cada uma delas, em tempo integral. Essa manobra permitiu a constante atenção 

de todo o trabalho de supressão vegetacional, durante o qual o grupo de técnicos ali 

permanecia orientando e procedendo a captura de animais, de acordo com os métodos 

descritos abaixo. 

 

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO  EE  IINNTTRRUUMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  

 Já de antemão definiu-se que, logo ao início do dia, ocorre a primeira fase do trabalho, 

sendo obrigatório que cada participante conferisse minuciosamente todo o material a ser 

utilizado. Esse equipamento (item II do Artigo 13 da IN-146/IBAMA), baseado nas 

necessidades previstas para a rotina diária compreendeu: 

 

 EQUIPAMENTO DE CAPTURA E CONTENÇÃO 

 Luvas de raspa (2 pares por equipe) 

 Gancho (2 unidades por equipe) 

 Pinça (2 unidades por equipe) 

 Laço Cambão (1 unidade por equipe) 
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 Puçá (1 unidade por equipe) 

 Sugador de abelhas 

EQUIPAMENTOS DE REGISTROS E OBTENÇÃO DE DADOS  

 Bloco de anotações 

 Lápis 

 GPS 

 Câmera fotográfica 

 Relógio de pulso ou similar 

 Indumentária 

 Motosserra 

 Fumegador 

 Fita zebrada 

 Facão 

 Cunha 

 Marreta 

 Machado 

 

 EQUIPAMENTO DE ACONDICIONAMENTO DE ANIMAIS VIVOS 

 Caixa de contenção (2 unidades por equipe) 

 Sacos de pano pequenos e grandes (2 unidades por equipe) 

 Caixas de criação racional de abelhas 

 

 EQUIPAMENTO DE COLETA 

 Recipiente com formol 10% (4 unidades por equipe) 

 Recipiente com álcool 70%  (4 unidades por equipe) 

 

 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

 Camisa ou camiseta de manga longa (individual) 

 Capa de chuva (individual) 

 Boné, chapéu ou similar (individual) 

 Protetor solar (individual) 
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 Protetor auricular (individual) 

 Perneira, bota ou similar (individual) 

 Repelente 

 Capacete 

 Indumentária 

 

PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

 

 Dois técnicos acompanharam uma das frentes de desmate (que variaram entre uma 

única ou quatro), realizando capturas, coletas e todo o tipo de observações ligadas ao trabalho. 

Um dos auxiliares de campo foi destacado para deslocar-se ativamente entre essas frentes, sob 

orientação do técnico, suprindo a necessidade de auxílio na contenção de animais ou o 

transporte desses ao Centro de Triagem. O outro auxiliar era o responsável pela recepção, 

etiquetagem e conservação de material biológico morto e, ainda, colaborando com o médico 

veterinário, caso requisitado. 

 O médico veterinário permaneceu de plantão no Centro de Triagem durante todo 

período de resgate fauna (25 de julho a 24 de dezembro de 2008; totalizando 153 dias de 

trabalho), recebendo os animais capturados, de acordo como a necessidade de realização de 

exames clínicos e eventual encaminhamento para a realocação ou ao criadouro científico (em 

necessidades de tratamento mais prolongado).  

 A limpeza das instalações, assim como dos utensílios utilizados diariamente, foi 

realizada várias vezes ao dia, segundo necessidade e disponibilidade, com o uso de hipoclorito 

de sódio, sanitizantes, detergentes, álcoois e água aquecida.  

 As gaiolas e caixas (ou anteparo que as continham) eram móveis, o que permitiu 

transporte para local adequado, onde procedia-se a higienização. O uso de jalecos pelos 

técnicos em contato direto com os animais foi indispensável e obrigatório durante todo o 

período. Em casos de animais com suspeita de doença infecto-contagiosa, o mesmo era 

isolado dos demais, sendo restrita a manipulação pelo médico veterinário e demais técnicos 

autorizados. 

 A jornada diária do trabalho de campo foi, em média, de aproximadamente 10 horas. 

Todos os dias iniciou-se às 7:00 h com a reunião dos participantes no Centro de Triagem, para 

a revisão do material de campo e para organização dos detalhes de última hora, bem como 
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para tomar conhecimento da escala de trabalho. Pouco menos de uma hora depois (7:45 h) os 

técnicos rumavam para as frentes de desmate, onde permaneceram até por volta do meio-dia. 

Após o descanso de almoço, retornava-se aos acompanhamentos e somente dava-se por 

concluído o trabalho de campo em torno de 18:00 h, coincidindo com o término do trabalho 

diário de desmate. Depois disso, todo o grupo reunia-se novamente no Centro de Triagem 

para a recepção dos animais capturados e coletados, bem como para notificar o coordenador 

sobre eventuais necessidades ou problemas que porventura viessem a ocorrer (Tabela 1). 

 O responsável pela triagem de animais coletados (mortos), bem como o médico-

veterinário, tiveram uma rotina inconstante, que variou de acordo com a demanda de trabalho. 

A critério do coordenador, ocorreram vários remanejamentos de pessoal, na iminência de 

algum imprevisto ou quando o trabalho tornava-se muito volumoso. 

 Uma filosofia criada pela equipe e tomada como padrão foi a de que o dia de trabalho 

apenas acabava quando todos os animais coletados estivessem devidamente organizados e os 

animais vivos devidamente clinicados e em situações confortáveis.  

 Em trabalhos deste tipo exige-se, em primeiro lugar, o bem-estar de todos os animais 

que forem mantidos vivos e temporariamente sob nossa guarda, bem como o aproveitamento 

integral de todas as informações que os animais coletados pudessem gerar. Essa foi uma 

norma seguida à risca e sem a qual o objetivo do trabalho não poderia ter sido considerado 

cumprido. 

 

TTaabbeellaa  11..    FFlluuxxooggrraammaa  ddee  aattiivviiddaaddeess  aaddoottaaddoo  nnaa  OOppeerraaççããoo  RReessggaattee  ddee  FFaauunnaa  ee  FFlloorraa  ddaa  UUHHEE--MMaauuáá..  

 

FASE 

 

O QUÊ ? QUANDO? ONDE? 

 

1 Verificação do material de campo 7:00-7:45 h Centro de Triagem 

 

 

 

2 Deslocamento às áreas de desmate 7:45-8:00 h Em trânsito 

 

 

 

3 Captura e coleta 8:00-12:00 h Campo 
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4 Intervalo 12:00-13:00 h Em trânsito 

 

 

 

5 Captura e coleta 13:00-18:00 h Campo 

 

 

 

6 Retorno do trabalho de campo 18:00 h Em trânsito 

 

 

 

7 Entrega de material vivo ao veterinário 18:00-19:00 h Centro de Triagem 

 

 

 

8 Entrega de material coletado ao 

responsável pela triagem 
18:00-19:00 h 

Centro de Triagem 

 

 

 

9 Verificação do material de campo 18:00-19:00 h Centro de Triagem 

 

 

 

10 Fim da jornada diária ~ 19:00 h  

 

No caso das abelhas, quando encontrado um ninho, este era devidamente sinalizado 

com fita zebrada, e sua localização georreferênciada (Figura 16).  
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FFiigguurraa  1166  SSiinnaalliizzaaççããoo  ddee  áárrvvoorree  nniiddiiffiiccaaddaa  ppoorr  eennxxaammee  ddee  aabbeellhhaa  nnaattiivvaa  

Cada situação foi analisada em conjunto, para ser decidido qual o melhor manejo a ser 

aplicado, pois, foram encontradas várias situações diferentes quanto a topografia do terreno, 

altura do ninho, porte e espécie da árvore nidificada, espécie do organismo, necessidade de 

desmatamento daquela área pelos operadores de motosserra, disponibilidade da equipe e de 

equipamentos apropriados, interpéries climáticas e horário. Cabe ressaltar que, nenhum 

manejo foi permitido sem o acompanhamento de pelo menos outro técnico experiente. 

Quando necessário um técnico permanecia no meliponário de quarentena realizando manejos 

para fortalecimento dos enxames, ajudando na adaptação as caixas de criação racional. 

  

PPLLAANNOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  DDEE  RREEAALLOOCCAAÇÇÕÕEESS  

  

Embora pareça um procedimento simples de soltura, a realocação de indivíduos, 

mesmo nas adjacências do local onde ocorreram as capturas, é atividade que demanda 

critérios bem definidos, visando evitar uma série de transtornos de ordem ecológica.  

 Uma vez retirado de seu ambiente natural, animais são considerados biologicamente 

mortos, visto que sua ausência acarreta uma série de adaptações do meio para compensar o 

fim de sua participação em vários processos ecológicos, bem como do espaço anteriormente 

ocupado em seu território ou home range. 

 É com base nessa filosofia que os planos de realocação devem ser considerados 

intervenções importantes, visto que – além da retirada do indivíduo de sua área de vida – o 

que já constitui-se de impacto importante – ainda contribui para um novo impacto, no 

momento em que ele é reestabelecido ao hábitat. Ainda que todos os critérios necessários para 

a realocação (p.ex. averiguação de estado clínico, compatibilidade de ambiente, número de 

indivíduos) sejam observados, há uma serie de questões ainda não bem definidas no processo 
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de realocação de organismos resgatados por decorrência de empreendimentos de grande porte, 

como o que aqui se apresenta. 

 Ocorre que o procedimento de realocação de fauna é atividade pouco conhecida e 

estudada no Brasil, e sua prática costuma conflitar opiniões extremas que acabam por não 

surtir em efeitos interessantes para a natureza. De um lado, aparece ações protecionistas 

extremas que postulam a soltura de todos os animais capturados, que leva a um problema de 

disputa territorial e escassez de recursos alimentares. De outro lado, existe o conceito 

colecionista que consiste na indicação de aproveitamento científico de todos os animais 

resgatados. 

 Considerando-se tais aspectos, 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). 

 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 
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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 do IBAMA e que deverá ser contemplado na 

implantação da UHE Mauá. 

A equipe levou em conta tais conceitos, suavizando-os e propondo nova técnica para 

realocação de animais oriundos de resgates. 

A realocação de anfíbios, por exemplo, considerou que a soltura em rios diretamente 

afetados pela supressão vegetacional e futuro enchimento do reservatório não seria uma boa 

alternativa, uma vez que a grande maioria desses terá mais da metade de sua extensão afetada 

pelo empreendimento. Considerando-se que durante esse processo, as espécies afins a esse 

ambiente incursionem para as porções mais altas, haveria um fomento na competição por 

recursos variados. Assim, optou a realocação nos córregos com deságüe no Ribeirão das 

Antas, ou seja, nos tributários indiretos do Rio Tibagi (Figura 17).  

Baseando-se em Duellman & Trueb (1986) constatou-se que a área de vida média 

estimada para Oophago pumillo é de aproximadamente 20 m
2
 e para Rana clamitans cerca de 

200 m
2 

(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 da área de resgate e, por esse motivo, permitiram 

inferir valores mais próximos dos reais para o cálculo de um distanciamento mínimo entre as 

áreas de soltura dos indivíduos capturados.  

Assim, todos representes realocados seguiram um protocolo de soltura cujo 

distanciamento entre cada indivíduo solto tenha sido condizente com sua área de vida ou de 

um representante aparentado filogenicamente, acreditando-se atenuar efeitos deletérios nas 

populações devido a concentração de indivíduos realocados em uma mesma área geográfica 

(vide o caso de Rhinella crucifer; Figura 17).   
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FFiigguurraa  1177..  ÁÁrreeaass  ddee  ssoollttuurraa  ddee  aannffííbbiiooss  ((RRhhiinneellllaa  ccrruucciiffeerr))  dduurraannttee  oo  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  

 

Já dentre os animais de hábitos terrestres silvícolas criou-se um sistema de pontos de 

soltura setorizados. 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). Assim, o distanciamento entre os pontos dentro dos 

setores foi de cerca de 1000 metros. 

 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 
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setor alfa, seguido pelos setores, beta, gama e assim por diante. Somente após acabadas as 

alternativas de realocação entre setores buscou-se ocupar espaços distanciados dentro desses. 

 Tendo-se constatado o bem estar físico do animal mediante avaliação do médico-

veterinário, ele é reconduzido a pontos previamente definidos (Figura 18), contando com o 

estado mais preservado condizente com seu hábitat. 

  Na ocasião, após rapidamente vistoriado, é liberado de forma tranquila e segura. Cabe 

ao técnico responsável, após orientação do coordenador, o acompanhamento de todos os 

passos da soltura, incluindo o afastamento das pessoas e a visualização de sua evasão. 

 

 

FFiigguurraa  1188..  EExxeemmpplloo  ddee  sseettoorreess  ddee  rreeaallooccaaççããoo  pprreevviissttooss  ppaarraa  vveerrtteebbrraaddooss  tteettrrááppooddooss..  

Foi determinação expressa da proibição de translocações aleatória ou episódica de 

animais cabendo exclusivamente ao coordenador (se necessário após ouvir a opinião de sua 

equipe) a decisão de quando e onde o animal foi liberado. Desta forma, durante o trabalho de 

acompanhamento do desmate, não foi admitido que ninguém soltasse animais sem que tenha 
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passado por todo o protocolo de registro e medicação e muito menos sem a concordância da 

coordenação. 

Para as abelhas nativas, estão sendo feitas avaliações de possíveis áreas de realocações 

considerando os seguintes dados: riqueza e abundância de espécies de abelhas nativas 

residentes, densidade de ninhos, presença de inimigos naturais, presença de espécies vegetais 

utilizadas como fonte de alimento e como substrato de nidificação. 

Depois de escolhidas as áreas de realocação os ninhos serão transportados e em 

seguida monitorados com freqüência média de 15 dias e máxima de três meses em um período 

de dois anos. Durante o monitoramento serão coletados dados de números de indivíduos de 

abelhas entrando e saindo durante dois minutos em cada colônia, ornamentação da entrada do 

ninho, presença ou não de abelhas guardas na entrada do ninho. Esses dados serão 

comparados com dados anteriores. 

Nesta etapa de desmatamento para o canteiro de obras foi realizada uma parceria com 

a empresa Klabin que se comprometeu através de um termo de compromisso (Anexo 5) de 

salvaguardar os ninhos resgatados e multiplica-los através de divisão dos  enxames para 

posteriormente realizar a realocação nas áreas reflorestadas. Espera-se com isso que, a 

vegetação plantada seja favorecida pela ação polinizadora das abelhas e a mata seja 

estruturada mais rapidamente e com mais conscistência. 

 

RESULTADOS 

 

Como referido anteriormente, durante o momento de desmate, bem como de todas as 

demais atividades que implicaram em retirada de vegetação nativa, em recuperação, ruderal 

ou de plantios de essências arbóreas, os grupos de trabalhadores foram acompanhados por 

uma equipe composta por dois técnico e um auxiliar de campo. Esse pessoal encontrava-se 

devidamente munido de equipamentos apropriados para a captura, manipulação e guarda 

temporária de animais silvestres. 

 De uma forma geral, todos os animais localizados – desde que comprovadamente 

submetidos a riscos contra sua integridade física – foram capturados com utilização de 

métodos que gerassem um mínimo de contacto físico, visual e auditivo. Esse cuidado visou a 

preservação da saúde dos animais, em particular de situações de estresse, levando-se em 

consideração o animal manipulado.  
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 As regras básicas variaram de acordo com o organismo considerado, sendo respeitadas 

algumas prioridades, de acordo com a situação. Como um todo, o processo de resgate 

faunístico foi dividido, para fins de organização, nos seguintes episódios metodológicos: 1. 

localização do organismo e procedimentos de campo (favorecimento de fuga, captura/coleta); 

2. triagem; 3. destinação provisória; 4. destinação definitiva.  

 

LLOOCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  OORRGGAANNIISSMMOO  EE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  DDEE  CCAAMMPPOO  

 

 O primeiro momento do trabalho de campo é ilustrado pelo encontro com o organismo 

a ser considerado na operação de resgate. Ele pôde ser obtido visual ou auditivamente, 

mediante participação ativa do biólogo ou por indicação de terceiros, de acordo com a 

circunstância.  

 Cada pesquisador deslocava-se meio às frentes de desmate, durante todo o período em 

que se encontrava aderido a elas, obedecendo a uma distância de segurança para a proteção 

contra acidentes decorrente da quedas das árvores, mas acompanhando todo o trabalho ali 

realizado.   

 Na situação em que o pesquisador encontrava-se distanciado da ação dos trabalhadores, 

foi especialmente útil a colaboração dos mesmos, ao informar sobre a presença de animais 

que se encontrassem em situação de risco ou de eventuais organismos que pudessem ser 

considerados para a captura. Nesses casos, tal como definido por orientação anterior, nenhum 

trabalhador estava autorizado a capturar, manusear ou conter nenhum tipo de animal, situação 

restrita aos técnicos habilitados a esse fim.  

 No momento em que ocorria algum tipo de visualização de item biológico relacionado 

ao propósito deste resgate, o técnico procedia de acordo com a situação, ou seja, o grupo 

biológico considerado. Os preceitos fundamentais de protocolo foram o favorecimento de 

fuga e captura, seguida ou não de coleta.  

 Desde o início do trabalho, a equipe foi instruída para, logo ao primeiro contato com 

quaisquer espécies animais que porventura estivessem sob risco, a planejar e executar a sua 

fuga, utilizando-se de vários artifícios.  

 Uma manobra utilizada acompanhou diretamente a execução do desmate, o qual foi 

previsto para evitar a formação de ilhas de floresta, o que causaria o isolamento de animais e 

impossiblidade de fugas. A linha de supressão de vegetação nativa baseou-se geralmente no 
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princípio de formação de corredores, os quais eram gradativamente reduzidos até a retirada 

completa do ambiente natural.  

 Esse método foi observado e acompanhado cuidadosamente pela equipe, a qual muitas 

vezes interferiu no processo de abate das árvores ao perceber que meio à vegetação existiam 

animais de médio a grande porte em situações de risco ou com dificuldades para evadir-se 

para as áreas vegetadas contíguas. Esse processo permitiu que as baixas previstas pelo 

empreendimento fossem consideravelmente reduzidas. 

 Ações emergenciais foram realizadas para alguns organismos, com o intuito de 

permitir que se evadissem rapida e saudavelmente do local de desmate. Em tais situações foi 

necessário isolar algumas áreas com fita zebrada, sinalização que impedia o abate de árvores 

ou de setores vegetados, permitindo a manutenção de zonas de fuga. Esse critério foi aplicado 

em diversas situações, como no caso de mamíferos de médio porte que porventura estivessem 

isolados na copa de árvores. Nesse sentido, planejava-se uma rota alternativa, preservando 

temporariamente algumas árvores e, uma vez confirmada a evasão do local, liberava-se o 

local para o desmate. 

 Na ausência de um plano de desmatamento, esse procedimento supriu – na questão 

executiva – o exigido pelo item V do Artigo 13 da IN-146/IBAMA quanto às ações realizadas 

de forma a limitar a velocidade do desmate e o favorecimento de situações para fugas 

espontâneas dos elementos faunísticos. 

Captura e acondicionamento 

 Caso a manobra de proteção acima descrita não fosse possível ocorria a captura, a qual 

obedeceu métodos variados, de acordo com o grupo zoológico considerado, necessitando de 

diferentes materiais apropriados a cada situação. 

 De uma forma geral, os invertebrados foram sacrificados por imersão em soluções 

líquidas ou gasosas, seguindo-se criteriosamente as normas tradicionalmente utilizadas para 

tal; já os mamíferos, aves, répteis e anfíbios eram capturados vivos e, em seguida, 

encaminhados ao Centro de Triagem. 

 O detalhamento das técnicas utilizadas encontra-se descrito abaixo. 
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Invertebrados em geral 

 Durante a supressão vegetacional, a coleta de invertebrados terrestres foi feita com 

especial ênfase por englobar grupos altamente diversificados e de hábitos esquivos e/ou 

crípticos. Cabe lembrar que, sobretudo aquelas espécies de hábitos estenóicos e que ocupam 

nichos de difícil acesso (p.ex. dossel florestal, bromélias, fossoriais), são pouquissimamente 

conhecidas em quase todos os âmbitos do conhecimento biológico, desde a sistemática e 

taxonomia até aos aspectos mais básicos de sua ecologia. 

 A captura de insetos deu-se manualmente com a utilização de pinças de metal e/ou 

bambu, sendo acondicionados os espécimes em recipientes de vidro com algodão embebido 

em acetato de etila o qual apresenta, dentre outras substâncias utilizadas para tal fim, a menor 

periculosidade aos manuseadores. Outros grupos foram imersos em álcool 70%, técnica 

tradicionalmente utilizada em procedimentos como esse que permite uma morte rápida 

associada à preservação de estruturas de importância para a identificação. 

 O encaminhamento dos animais capturados ao centro de triagem deu-se em períodos 

não superiores a quatro horas evitando-se, assim, a perda de suas colorações em decorrência 

do contato com a substância mortífera. A conservação foi realizada, de forma temporária, em 

envelopes triangulares de papel, mantas entomológicas ou álcool (70%). 

  

 

 

Abelhas 

Para se detectar as colônias de abelhas nas áreas de supressão vegetacional, foram 

feitas inspeções minuciosas em troncos de árvores, termiteiros e solo antes e depois do 

desmate. Onde a topografia e a vegetação permitiram foram realizados triagens antecipadas as 

frentes de trabalho. Após a triagem da área de desmatamento um técnico ficou acompanhando 

os trabalhos e atendendo aos eventuais chamados que ocorreram, caso algum enxame tenha 

passado despercebido durante a primeira varredura. Esses foram encontrados antes da 

derrubada da árvore ou após. Até mesmo, quando os operadores de motosserras realizaram a 

corte do tronco no chão ou empilharam os troncos, aconteceram descobertas de ninhos 

nidificados nos ocos das árvores. Cada ninho detectado foi devidamente sinalizado, numerado 

e sua localização georeferênciada com uso de GPS (Figura 19). Dados de altura do ninho, 
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CAP do tronco, características de entrada do ninho serão anotados e coletados alguns 

indivíduos para posterior identificação da espécie.  

 

  

FFiigguurraa  1199  SSiinnaalliizzaaççããoo  ee  mmaarrccaaççããoo  ddee  nniinnhhooss  ddee  aabbeellhhaass  nnaattiivvaass  

 

As abelhas foram capturadas com potes e redes entomológicas nas entradas dos ninhos 

sendo acondicionadas para a eutanásia em recipientes de vidro com algodão embebido em 

acetato de etila., montadas em alfinetes entomológico e posteriormente identificadas no Depto. 

de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR (DZUP) e alguns exemplares de 

cada espécie previamente etiquetado serão depositados na Coleção deste departamento. 

 Os ninhos foram transportados preferencialmente no próprio tronco onde foram 

encontrados (Figura 20).  

 

 

FFiigguurraa  2200  TTrraannssppoorrttee  ddee  ttrroonnccooss  ccoomm  nniinnhhooss  ddee  aabbeellhhaass  nnaattiivvaass  
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Quando havia algum problema com o substrato do ninho (Figura 21) as colônias foram 

transferidas para caixas de criação racional dessas abelhas (Figura 22), especificas para cada 

espécie. Foi capturado o maior número de indivíduos com sugadores de abelhas (Figura 23) a 

rainha com a mão, todos colocados com seus discos de cria dentro da caixa (Figura 24). A 

caixa permanecia pelo menos mais um período de amanhecer ou anoitecer  no local para que 

os indivíduos que estavam pastejando voltassem.   

 

 

FFiigguurraa  2211  NNiinnhhoo  ccoorrttaaddoo  nnoo  mmeeiioo  eemm  ccoonnsseeqquuêênncciiaa  ddoo  ddeessmmaattaammeennttoo  

 

FFiigguurraa  2222  CCaaiixxaa  ddee  ccrriiaaççããoo  rraacciioonnaall  ddee  aabbeellhhaass  nnaattiivvaass  
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FFiigguurraa  2233  CCaappttuurraa  ddee  eessppeecciimmeess  ccoomm  ssuuggaaddoorr  ddee  aabbeellhhaass  

 

 

 

FFiigguurraa  2244  DDiissccooss  ddee  ccrriiaa  aaccoonnddiicciioonnaaddoo  nnaa  ccaaiixxaa  ddee  ccrriiaaççããoo  ccoomm  aa  rraaiinnhhaa  

No caso de transporte de troncos, as entradas das colônias foram fechadas (Figura 25) 

e transportadas durante o inicio da noite ou da manhã para o meliponário intermediário.  

 

 

FFiigguurraa  2255  FFeecchhaammeennttoo  ddaa  eennttrraaddaa  ddee  nniinnhhoo  nnoo  ttrroonnccoo  
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Durante o período de adequação dos ninhos nas caixas para criação racional de abelhas, 

estas, permaneceram em quarentena. Durante este, caso necessário, foi realizado manejo de 

fortalecimento das colméias com operárias de outro enxame, combate a forídeos com 

armadilhas (Figura 26), alimentação artificial (Figura 27), transferência de discos de cria para 

fortalecimento de ninhos, transferência de discos de cria com realeiras para ninhos sem rainha 

e transferência de rainhas para ninhos que não a possuiam. 

 

 

FFiigguurraa  2266  AArrmmaaddiillhhaa  ppaarraa  ffoorrííddeeooss  

 

FFiigguurraa  2277  AAlliimmeennttaaddoorr  aarrttiiffiicciiaall  

 

Foram capturados um total de 126 ninhos de abelhas nativas (Tabela 2) em 70,31 ha 

desmatados, apresentando uma quantidade média de 1.8 ninhos de abelhas por hectare (Figura 

28).  
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TTaabbeellaa  22  EEssppéécciieess  rreeaallooccaaddaass  dduurraannttee  oo  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá  ((CCoooorrddeennaaddaass  eemm  

UUTTMM;;  DDAATTUUMM  SSAADD  11996699))..  

ESPÉCIE COORDENADA 

Scaptotrigona bipunctata +531071 +7341296 

Tetragona clavipes +531113 +7341285 

Scaptotrigona bipunctata +529886 +7338933 

Plebeia remota +529974 +7338954 

Trigona spinipes +529946 +7338984 

Plebeia remota 
 

+529930 +7338910 

Plebeia remota +529906 +7338953 

Tetragonisca angustula +531341 +7340494 

Melipona marginata +529740 +7339000 

Friesella schrottkyi +529858 +7339188 

Lestrimelitta limao +529858 +7339188 

Trigona aff. fulviventris +529904 +7338936 

Tetragonisca angustula +529820 +7338959 

Plebeia remota +530054 +7339201 

Plebeia sp. +530054 +7339201 

Tetragona clavipes +530167 +7338825 

Tetragonisca angustula +530357 +7339093 

Tetragona clavipes +531520 +7339416 

Tetragona clavipes +530422 +7338782 

Plebeia remota +529672 +7339065 

Scaptotrigona bipunctata +531256 +7341027 

Partamona helleri +529670 +7339066 

Trigona spinipes +530360 +7338906 

Tetragona sp +531162 +7341237 

Scaptotrigona bipunctata +531194 +7341332 

Trigona fuscipennis +531211 +7341337 

Tetragona clavipes +531190 +7341245 

Tetragona clavipes +529865 +7339168 

Tetragonisca angustula +530399 +7338833 

Trigona fuscipennis +529617 +7339109 

Tetragona clavipes +529669 +7339060 

Tetragona clavipes +529564 +7339127 

Scaptotrigona sp +531302 +7341406 

Plebeia droryana +529997 +7338917 

Trigona aff. fulviventris +530722 +7338724 

Trigona fuscipennis +530747 +7338698 

Melipona marginata +530720 +7338730 

Tetragona clavipes +530749 +7338693 
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Scaptotrigona bipunctata +530941 +7338724 

Tetragonisca angustula +532125 +7341336 

Trigona spinipes +531126 +7341286 

Tetragonisca angustula +530941 +7338724 

Tetragonisca angustula +530894 +7338733 

Melipona marginata +530896 +7338733 

Melipona marginata +530357 +7339093 

Melipona marginata +531036 +7338618 

Tetragonisca angustula +529799 +7339061 

Tetragonisca angustula +529802 +7339055 

Tetragonisca angustula +530910 +7339698 

Tetragona clavipes +531302 +7341406 

Plebeia droryana +531187 +7341117 

Scaptotrigona bipunctata +530849 +7338488 

Plebeia droryana +531206 +7341123 

Tetragona clavipes +530949 +7338642 

Plebeia remota +530987 +7338655 

Melipona marginata +530969 +7338723 

Trigona aff. fulviventris +529956 +7339083 

Plebeia droryana +531203 +7341377 

Melipona marginata +531128 +7340953 

Melipona marginata +531190 +7341390 

Scaptotrigona bipunctata +531328 +7341360 

Tetragonisca angustula +529956 +7339083 

Tetragonisca angustula +531289 +7341351 

Tetragona clavipes +531259 +7341381 

Scaptotrigona bipunctata +529968 +7339201 

Plebeia remota +531093 +7338629 

Plebeia droryana +530898 +7338661 

Melipona marginata +530898 +7338661 

Scaptotrigona bipunctata +531060 +7341205 

Scaptotrigona bipunctata +530778 +7338834 

Tetragonisca angustula +531283 +7341144 

Tetragonisca angustula +531283 +7341144 

Trigona aff. fulviventris +530962 +7338648 

Plebeia remota +530182 +7339079 

Schwarziana quadripunctata +529834 +7338966 

Scaptotrigona bipunctata +531322 +7341158 

Xylocopa frontalis +530051 +7339142 

Melipona marginata +530065 +7339131 

Trigona aff. fulviventris +529762 +7339291 

Tetragona clavipes +529762 +7339291 
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Plebeia remota +529762 +7339291 

Tetragonisca angustula +531404 +7341132 

Plebeia droryana +530798 +7338860 

Tetragonisca angustula +531190 +7341146 

Plebeia droryana +529964 +7339206 

Plebeia droryana +530742 +7338695 

Melipona marginata +529863 +7339163 

Trigona fuscipennis +530798 +7338860 

Plebeia remota +531343 +7340781 

Tetragonisca angustula +529721 +7339203 

Plebeia droryana +530970 +7338694 

Trigona spinipes +529762 +7338786 

Plebeia remota +531111 +7341172 

Plebeia droryana +529652 +7338789 

Melipona marginata +529652 +7338797 

Tetragonisca angustula +531590 +7341083 

Trigona aff. fulviventris +531327 +7340148 

Plebeia droryana +530490 +7338815 

Plebeia droryana +531970 +7339880 

Plebeia droryana +529845 +7339277 

Trigona spinipes +529980 +7338669 

Tetragonisca angustula +530007 +7338659 

Tetragonisca angustula +530561 +7339011 

Partamona helleri +530212 +7338630 

Lestrimelitta rufipes +530412 +7338994 

Tetragonisca angustula +530412 +7338994 

Trigona aff. fulviventris +530453 +7338499 

Tetragonisca angustula +529645 +7339126 

Plebeia droryana +530842 +7339182 

Tetragonisca angustula +529571 +7339376 

Melipona marginata +530412 +7338994 

Plebeia droryana +530894 +7339457 

Plebeia droryana +530465 +7338545 

Tetragonisca angustula +530496 +7338530 

Tetragonisca angustula +529865 +7339172 

Plebeia droryana +530738 +7338951 

Plebeia droryana +530846 +7339170 

Plebeia droryana +530862 +7339391 

Plebeia droryana +530862 +7339391 

Plebeia droryana +530844 +7338994 

Tetragona clavipes +530894 +7339234 

Trigona spinipes +530911 +7339155 
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Xylocopa frontalis +529869 +7339156 

Tetragona clavipes +532222 +7340969 

Plebeia droryana +532251 +7340914 

Tetragonisca angustula +532195 +7341079 

 

FFiigguurraa  2288  IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddooss  llooccaaiiss  ddee  llooccaalliizzaaççããoo  ddooss  nniinnhhooss  ddee  aabbeellhhaass  nnaattiivvaass  

 

Anfíbios e répteis 

 Anfíbios foram capturados manualmente, eventualmente com uso de luvas de raspa 

e/ou procedimento, evitando-se o contato com o muco desses animais. Os animais vivos 

capturados eram acondicionados em potes plásticos com algodão umedecido em água, 

evitando-se a desidratação, sendo o encaminhamento ao centro de triagem feito no menor 

espaço de tempo possível. 
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 Por ser o grupo que mais oferece riscos á saúde do manipulador, a captura de ofídios 

foi feita incondicionalmente com o uso de ganchos confeccionados para tal fim e laços-de-lutz 

(também conhecidos por laços cambão), sendo acondicionadas em caixas de transporte 

(Figura 29). Os demais representantes do grupo dos répteis, ou seja, lagartos, quelônios e 

anfisbênias, foram capturados manualmente, de acordo com a situação, com o uso de luvas de 

raspa. 

 

  

FFiigguurraa  2299..  MMaannuusseeiioo  ddee  sseerrppeennttee  ccoomm  oo  uussoo  ddee  ggaanncchhoo  hheerrppeettoollóóggiiccoo  ee  oo  aaccoonnddiicciioonnaammeennttoo  eemm  ccaaiixxaa  ddee  

ttrraannssppoorrttee..  

 Foram gerados ao total, incluindo-se material biológico vestigial como, por exemplo, 

mudas de serpentes, 91 tombos alusivos a répteis (Anexo 6) e 53 referentes a anfíbios (Anexo 

7). A fauna reptiliana capturada na área de estudo encontra-se na Tabela 3, a qual aponta 17 

espécies resgatadas, o que corresponde a cerca de 39 % de todos répteis já registrados para a 

macro-região (Bernarde & Machado, 2002; CNEC, 2004). 

 Alguns animais capturados ainda dependem de investigação mais detalhada por 

especialistas no grupo para a determinação específica e, assim, tais valores, podem sofrer 

modificações, porém, sutis. 

 

TTaabbeellaa  33..  EEssppéécciieess  ddee  rréépptteeiiss  ccaappttuurraaddooss  dduurraannttee  aa  ooppeerraaççããoo  ddee  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  

MMaauuáá..  

CLASSE REPTILIA  

SUBORDEM LACERTILIA  

FAMÍLIA LEIOSAURIDAE  

Anisolepis grilii lagartixa 

Enyalius perditus lagarto-verde 
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Urostrophus vautieri camaleãozinho-marrom 

  

FAMÍLIA GEKKONIDAE  

Hemidactylus mabuia lagartixa-de-parede 

  

FAMÍLIA TEIIDAE  

Tupinambis merianae teiú 

  

FAMÍLIA SCINCIDAE  

Mabuya frenata lagartixa 

  

SUBORDEM SERPENTES  

FAMÍLIA ANOMALEPIDIDAE  

Liothyphlops beui cobra-cega 

  

FAMÍLIA COLUBRIDAE  

Philodryas olfersii cobra-verde 

Sibynomorphus mikanii dormideira 

Spilotes pullatus caninana 

Xenodon neuwiedii falsa-jararaca 

Tropidodryas striaticeps cobra-cipó, jararaquinha 

  

FAMÍLIA ELAPIDAE  

Micrurus corallinus coral 

  

FAMÍLIA VIPERIDAE  

Bothrops jararaca jararaca 

Bothrops jararacussu jararacuçu 

Bothrops neuwiedii jararaca-pintada 

Crotalus durissus cascavel 

  

Já dentre os anfíbios, 12 espécies foram até o momento diagnosticadas (Tabela 4), 

correspondendo a 29 % de toda anurofauna da macro-região (Machado & Bernarde, 2002; 

Rocha et al., 2003; CNEC, 2004; Machado, 2004; registros e observações inéditas de Carlos 

Eduardo Conte). Apenas uma espécie ainda não havia sido registrada para a área de estudo, o 

sapinho-de-barriga-vermelha Melanophryniscus tumifrons. 
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TTaabbeellaa  44..  AAnnuurrooffaauunnaa  ddiiaaggnnoossttiiccaaddaa  dduurraannttee  aa  ooppeerraaççããoo  ddee  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  

CLASSE LISSAMPHIBIA  

ORDEM ANURA  

FAMÍLIA BUFONIDAE  

Melanophryniscus gr. tumifrons sapinho-de-barriga-vermelha 

Rhinella crucifer sapo 

Rhinella icterica  sapo-cururu 

  

FAMÍLIA HYLIDAE  

Hypsiboas faber  ferreiro 

Phyllomedusa tetraploidea  rã-macaco 

Scinax fuscovarius  perereca 

  

FAMÍLIA HYLODIDAE  

Crossodactylus sp. rãzinha-do-rio 

  

FAMÍLIA BRACHYCEPHALIDAE  

Ischnocnema guentheri  sapinho 

  

FAMÍLIA CRAUGASTORIDAE  

Haddadus binotatus  rãzinha 

  

FAMÍLIA LEPTODACTYLIDAE  

Leptodactylus fuscus  rã 

Leptodactylus mystacinus  rã 

  

FAMÍLIA CYCLORAMPHIDAE  

Odontophrynus americanus  sapo 

 

Aves 

 Quanto à captura das aves de pequeno porte (maioria dos passeriformes) a maior 

preocupação esteve relacionada à manutenção da saúde do animal. Por não possuir respiração 

diafragmática, as aves dependem da expansão do tórax para tal e, portanto, as cautelas para a 

contenção de representantes desse grupo animal estão diretamente relacionadas a esse aspecto 

de sua biologia. 
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 A contenção de aves de pequeno porte ocorria pelo entrelaçamento dos dedos à região 

gular, prendendo-as 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 (Erro! 

Fonte de referência não encontrada.). 

 

  

  

  

FFiigguurraa  3300..  CCoonntteennççããoo  ddee  aavveess  ddee  ppeeqquueennoo  ppoorrttee..  AAcciimmaa,,  ccuuiiddaaddooss  eessppeecciiaaiiss  ccoomm  nniinnhheeggooss;;  aaoo  llaaddoo,,  ccoonntteennççããoo  ddee  

eessppéécciimmee  aadduullttoo..  

Já para as aves de médio a grande porte, por oferecerem risco ao manuseadores, os 

métodos de contenção devem sempre prever potenciais ataques, mesmo que ocasionais, de 

estruturas específicas como bicos e garras afiadas. Portanto, o procedimento variou de acordo 

com a situação de captura, sendo realizada com 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 foram acondicionadas, para o transporte ao 

centro de triagem, em sacos de pano (Figura 31), método que é considerado o mais eficaz por 
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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 foram contidas em caixas, sendo enviadas imediatamente ao 

centro de triagem. 

 Indivíduos jovens e ninhegos, ambos sem possibilidade de realizar fugas, eram 

colhidos junto ao ninho e imediatamente encaminhados ao Centro de Triagem, para avaliação 

clínica, tratamento e recepção de cuidados especiais. 

  

FFiigguurraa  3311..  AAvveess  mmaannttiiddaass  eemm  ssaaccooss  ddee  ppaannoo  dduurraannttee  ccaammppaannhhaa  ddee  aanniillhhaammeennttoo..  TTaall  ttééccnniiccaa  ddiimmiinnuuii  

ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  oo  eessttrreessssee  ddooss  aanniimmaaiiss  ee  eevviittaa  ttrraauummaass  ppoorr  mmoovviimmeennttooss  bbrruussccooss  dduurraannttee  oo  ttrraannssppoorrttee..  

O número de tombamentos alusivos às aves, considerando-se também registros 

vestigiais (ninhos, ovos, penas e ossos), totalizou 69 números (Erro! Fonte de referência 

não encontrada.8), correspondentes a 31 espécies (Tabela 5), cerca de 9% de toda avifauna 

da região (CNEC, 2004; Pinto, 1938, 1944; Rodrigues et al., 1981; Anjos & Schuchmann; 

1997; Anjos et al., 1997; registros inéditos de A.Urben-Filho, F.C.Straube e L.R.Deconto).  

  

TTaabbeellaa  55..  AAvveess  ccaappttuurraaddaass  dduurraannttee  oo  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  

CLASSE AVES  
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ORDEM TINAMIFORMES  

FAMÍLIA TINAMIDAE  

Crypturellus parvirostris  nambu-xororó 

Crypturellus sp. nambu 

  

ORDEM GALLIFORMES  

FAMÍLIA CRACIDAE  

Penelope obscura jacu-guaçu 

  

ORDEM FALCONIFORMES  

FAMÍLIA FALCONIDAE  

Micrastur ruficollis gavião-mateiro 

  

ORDEM COLUMBIFORMES  

FAMÍLIA COLUMBIDAE  

Zenaida auriculata  avoante 

  

ORDEM CUCULIFORMES  

FAMÍLIA CUCULIDAE  

Piaya cayana  alma-de-gato 

Guira guira anu-branco 

  

ORDEM CAPRIMULGIFORMES  

FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE  

Macropsalis forcipata curiango-tesoura 

  

ORDEM APODIFORMES  

FAMÍLIA TROCHILIDAE  

Thalurania glaucopis beijaflor-de-fronte-violeta 

  

ORDEM TROGONIFORMES  

FAMÍLIA TROGONIDAE  

Trogon surrucura  surucuá-de-barriga-vermelha 

  

  

ORDEM PICIFORMES  

FAMÍLIA PICIDAE  

Colaptes melanochloros picapau-verde-barrado 
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ORDEM PASSERIFORMES  

FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE  

Mackenziaena severa  brujara 

  

FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE  

Xiphorhynchus fuscus arapaçu 

  

FAMÍLIA FURNARIIDAE  

Philydor rufum limpa-folhas-baio 

  

FAMÍLIA TYRANNIDAE  

Legatus leucophaius bentevi-pirata 

Myiodynastes maculatus bentevi-rajado 

Empidonomus varius peitica 

Tyrannus melancholicus  siriri 

Tyrannus savana tesourinha 

  

FAMÍLIA TITYRIDAE  

Pachyramphus castaneus  caneleirinho 

Pachyramphus validus
 
 caneleiro 

  

FAMÍLIA CORVIDAE  

Cyanocorax chrysops  gralha-amarela 

  

FAMÍLIA HIRUNDINIDAE  

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena 

  

FAMÍLIA TROGLODYTIDAE  

Troglodytes musculus  corruíra 

  

FAMÍLIA TURDIDAE  

Turdus leucomelas  sabiá-barranco 

Turdus amaurochalinus  sabiá-poca 

Turdus albicollis sabiá-coleira 

  

FAMÍLIA THRAUPIDAE  

Tachyphonus coronatus  tié-preto 
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Thraupis sayaca  sanhaço 

  

FAMÍLIA ICTERIDAE  

Cacicus chrysopterus  japuíra 

  

FAMÍLIA PASSERIDAE  

Passer domesticus  pardal 

 

O maior período de intervenção da equipe de resgate de fauna com esse grupo animal 

ocorreu nos meses de novembro e dezembro (Figura 32), coincidente com a época reprodutiva 

da maioria das espécies ali presentes. 

 

 

FFiigguurraa  3322..  NNúúmmeerroo  ddee  iinntteerrvveennççõõeess  ccoomm  aavveess  aaoo  lloonnggoo  ddoo  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  

 

 A maioria dos animais que adentraram ao centro de triagem consistia em ninhegos, 

geralmente capturados em árvores em vias de serem derrubadas e/ou já caídas.  

 A tentativa de se isolar árvores para corte posterior à incubação dos ovos e/ou criação 

dos ninhegos malogrou devido a alta taxa de predação observada em alguns ninhos 

monitorados pelos resgatadores. Assim, optou-se pelo encaminhamento aos cuidados dos 

biólogos e médicos-veterinários atuantes no centro de triagem. 

Mamíferos 
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Mamíferos consistem um dos principais animais capturados em operações de resgate 

de fauna. A contenção daqueles que apresentam porte pequeno (roedores e pequenos 

marsupiais) foram feitas com as mãos, geralmente utilizando-se luvas de raspa para evitar 

ferimentos que, embora não sejam doloridos e/ou ocasionem danos físicos sérios, consistem 

em meio de transmissão de doenças aos manuseadores. Já para mamíferos de médio porte a 

captura e contenção foi realizada com uma gama variada de equipamentos, destacadamente os 

puçás e laços-cambão. O transporte foi realizado em caixas de contenção comercializadas 

para o fim de uso com animais domésticos, contanto perfeitamente adaptável a animais 

selvagens de médio porte (Figura 33), as quais permitem melhor higienização em decorrência 

do material no qual é elaborada.  

 

 

FFiigguurraa  3333..  CChheeggaaddaa  ddee  aanniimmaall  ccaappttuurraaddoo  dduurraannttee  oo  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  OO  uussoo  

ddaa  ccaaiixxaa  ddee  ccoonntteennççããoo  ffaacciilliittaa  aa  aapplliiccaaççããoo  ddee  aanneessttééssiiccoo,,  ppeerrmmiittiinnddoo  oo  mmaannuusseeiioo  ddoo  aanniimmaall  sseemm  qquuee  eessssee  ssee  

eessttrreessssee  eexxcceessssiivvaammeennttee  ee  ccoomm  sseegguurraannççaa  aaooss  mmaannuusseeaaddoorreess..  

Não obstante sejam bastante representados durante enchimentos de reservatório, 

apenas 29 números de tombos alusivos a esse grupo animal foram obtidos (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.9), apontando a dificuldade do resgate desses espécimes durante 

o processo de supressão vegetacional. A lista das espécies diagnosticadas durante o resgate de 

fauna encontram-se na Tabela 6, sendo que algumas não foram devidamente identificadas por 

especialistas até a data de redação do presente relatório por estar o corpo técnico (curadoria) 
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da coleção mastozoológica do MHNCI em longo período de ausência em decorrência de 

períodos de férias e licenças prêmios (Anexo 10). 

  

TTaabbeellaa  66..  MMaammííffeerrooss  ccaappttuurraaddooss  dduurraannttee  oo  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  

CLASSE MAMMALIA  

ORDEM DIDELPHIMORPHIA  

FAMÍLIA DIDELPHIDAE  

Caluromys philander cuíca-lanosa 

Didelphis albiventris gambá-de-orelha-branca 

Gracilinanus microtarsus cuíca 

  

ORDEM PILOSA  

FAMÍLIA MYRMECOPHAGIDAE  

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim 

  

ORDEM LAGOMORPHA   

FAMÍLIA LEPORIDAE  

Sylvilagus brasiliensis tapeti 

Lepus europaeus lebre 

  

ORDEM ARTIODACTYLA   

FAMÍLIA TAYASSUIDAE  

Tayassu pecari queixada 

  

FAMÍLIA CERVIDAE  

Mazama gouazoupira veado-catingueiro 

  

ORDEM RODENTIA   

FAMÍLIA SCIURIDAE  

Sciurus aestuans serelepe 

  

FAMÍLIA ERETHIZONTIDAE   

Sphiggurus villosus ouriço 
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Rotulagem 

 Ao tempo em que os animais e plantas eram capturados e acondicionados, foram 

preenchidas as fichas de captura, contendo informações como identificação preliminar, local e 

data de coleta, nome dos coletores, informações clínicas e o que mais se façam pertinentes. 

Para todos eles era obrigatório incluir, junto aos exemplares capturados e coletados, uma ficha 

provisória de coleta, contendo as seguintes informações: 

 

 N
o
 de campo 

 Espécie ou identificação prévia (p.ex. aranha, serpente não identificada) 

 Local de captura (incluindo coordenadas geográficas obtidas por GPS) 

 Data de captura 

 Horário de captura 

 Coletores 

 

 Exemplares de quaisquer grupos zoológicos encontrados mortos também foram 

aproveitados, ainda que não constituíssem contingência do desmate mas também vítimas de 

acidentes dentro do canteiro de obras e em seu entorno. 

 Cuidado particular foi obedecido para o caso de animais peçonhentos ou que 

pudessem causar algum tipo de agravo ao manuseador; em tais ocasiões foi incluída uma fita 

de cor vermelha à caixa de contenção, permitindo uma rápida identificação de periculosidade. 

 

Triagem 

 Uma vez concluído o trabalho de campo, todo o material recolhido era 

cuidadosamente encaminhado a um Centro de Triagem, sendo que cada unidade era composta 

pelo organismo vivo/morto e rótulo contendo informações sobre a coleta. A finalidade do 

processo de triagem visa agilizar a condição provisória de cada elemento colecionado, 

facilitando o atendimento clínico, no caso de animais vivos, e a organização de acervo 

científico, no caso de animais e plantas.  

 O primeiro cuidado foi definir uma prioridade para animais vivos, os quais foram 

encaminhados aos cuidados do médico veterinário para atendimento imediato. Essa cautela 
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teve como objetivo o oferecimento das melhores condições possíveis, evitando eventos de 

estresse ou desidratação. 

 Os outros itens (animais mortos e plantas vivas ou fragmentos de plantas visando 

herborização) aí foram separados de acordo com o tipo de organismo, procedendo-se os 

eventuais ajustes e correções de rotulagem. Animais mortos, guardados em álcool ou na 

câmara de acetato de etila eram entregues à coleção temporária. Amostras de vegetais eram 

separadas para a prensagem (fragmentos de caules contendo estrutura reprodutiva, indivíduos 

inteiros, no caso de pteridófitas e outros) e plantas vivas foram discriminadas, de acordo com 

a unidade individual e tipo morfológico (morfoespécie) por meio de individualização visual.  

 

  DDEESSTTIINNAAÇÇÃÃOO  PPRROOVVIISSÓÓRRIIAA  ((CCEENNTTRROO  DDEE  TTRRIIAAGGEEMM))  

 De acordo com o tipo de organismo, procedeu-se a devida destinação provisória, que 

refere-se ao momento entre a triagem e a destinação final, todo ele realizado nas dependências 

do Centro de Triagem. Ocorria, desta forma, um novo protocolo de organização de 

informação. 

 Todo material que adentrava ao centro de triagem foi tombado em livro, constando os 

dados básicos, em especial para colecionamento, como: n° de tombo (no caso precedido pelo 

acrômino MA – alusivo a Mauá), espécie a qual o material pertence, localidade com 

coordenadas geográficas em UTM e coletores (Figura 34). 

 

FFiigguurraa  3344..  LLiivvrroo  ttoommbboo  ddee  mmaatteerriiaall  bbiioollóóggiiccoo  pprroovveenniieennttee  ddoo  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  

MMaauuáá..  
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 No caso do recebimento de animais vertebrados foram preenchidas fichas específicas 

para esse grupo, a qual consta detalhes taxonômicos, da captura/coleta, biológicos (p. ex. 

biometria) e clínicos (quando vivos). Os animais mantidos em cativeiro eram acompanhados e 

seus dados clínicos anotados em ficha de internamento e de acompanhamento alimentar. 

 Quando ocorrido óbito ou realocação do animal cativo todos documentos gerados 

eram arquivados em conjunto. No caso de encaminhamento a outra instituição, uma cópia 

dessas eram encaminhadas em conjunto e os originais arquivados. 

  

Animais vivos 

 Planejando um bom andamento dos trabalhos no sentido de logística e sanidade física 

dos animais e dos técnicos, o procedimento padrão de recebimento de animais seguiu o 

seguinte protocolo: 1. preenchimento de ficha clínica própria, com a identificação do animal; 

2. exame físico completo do paciente; 3. alocação do animal em local seguro e confortável 

(Figura 35); 4. cuidados diários de observação clínica, assepsia e fornecimento de água e 

alimentação. 

 

 

FFiigguurraa  3355..  IInnddiivvíídduuoo  eemm  rreeccuuppeerraaççããoo  ddee  MMiiccrraassttuurr  rruuffiiccoolllliiss..  NNoottaa--ssee  qquuee  ssee  bbuussccoouu  eevviittaarr  oo  ccoonnttaattoo  vviissuuaall  ccoomm  

aass  ddeemmaaiiss  aavveess  pprreesseenntteess  nnoo  rreecciinnttoo  ppoorr  iinntteerrmmééddiioo  ddoo  uussoo  ddee  pplláássttiiccooss  ooppaaccooss..  DDeevviiddoo  aaoo  eessttrreessssee  ooccaassiioonnaaddoo  

ààss  ddeemmaaiiss  aavveess  eemm  eeppiissóóddiiooss  ddee  vvooccaalliizzaaççõõeess  ddeessssee  pprreeddaaddoorr  ((eessppeecciiaalliissttaa  nnaa  ccaappttuurraa  ddee  aavveess)),,  ooppttoouu--ssee  eemm  ssuuaa  

ttrraannssllooccaaççããoo  aa  oouuttrraa  áárreeaa  ddee  iinntteerrnnaammeennttoo..  
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Os filhotes encaminhados ao Centro de Triagem receberam atenção especial dos 

médicos veterinários durante todo o período em que passaram internados. Os maiores 

cuidados neonatais relacionaram-se com alimentação, higiene e temperatura. O alimento 

fornecido seguiu o padrão para a espécie ou, no mínimo, para o grupo taxonômico. Visto que 

a idade do paciente é fator condicionante para o tipo de alimentação e freqüência de 

fornecimento, foram armazenados diferentes itens alimentares em geladeira, possibilitando a 

preparação de refeições balanceadas de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Em 

casos de mamíferos, foram disponibilizados leites bovino, caprino e de soja para filhotes e 

carne bovina e de ave com suplemento de cálcio para os já “desmamados”.  

 A temperatura ambiental 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 contou com estrutura que 

facilitou a montagem de caixas com aquecimento, com uso de lâmpada incandescentes ou 

infra-vermelho, cobertores elétricos, aquecedores e termohigrômetros para ambiente, que 

favoreceram o monitoramento da temperatura e umidade. 

 Os tipos de abrigos provisórios ofertados, baseou-se nos hábitos e comportamentos 

próprios de cada espécie, estando disponíveis jornais, papéis e caixas de plástico, papelão 

descartável e mesmo materiais vegetais provenientes da supressão vegetacional (Erro! Fonte 

de referência não encontrada.), desde que possibilitando uma higienização adequada.  

 

 

FFiigguurraa  3366..  IInnddiivvíídduuoo  ddee  CCoollaapptteess  mmeellaannoocchhlloorrooss  mmaannttiiddoo  eemm  ccaattiivveeiirroo;;  nnoottaa--ssee  qquuee  ssee  bbuussccoouu    sseemmeellhhaannççaa  ccoomm  

sseeuu  hháábbiittaatt  nnaattuurraall  ppoorr  iinntteerrmmééddiioo  ddoo  uussoo  ddee  ooccoo  ddee  áárrvvoorree  oobbttiiddoo  nnaa  áárreeaa  ssuupprriimmiiddaa..  
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Cabe ressaltar que 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 contou com estrutura que facilitou 

uma limpeza rigorosamente atendida. Além disso, os filhotes não tiveram quaisquer tipos de 

contato direto com outros animais, em especial os demais indivíduos internados no recinto 

comum. Em todas as situações, o monitoramento e os cuidados clínicos dos filhotes foi 

constante, em virtude de apreentarem necessidade de alimentação e limpeza frequente. 

 A dieta foi um item muito particularmente atendido, sendo o fornecimento avaliado 

caso a caso, pelo médico veterinário, gerando maior eficiência quanto às necessidades 

individuais. 

 As dietas todas foram baseadas nos hábitos alimentares da espécie, sendo 

diferenciados os itens a serem fornecidos para insetívoros, frugívoros e carnívoros. Nos casos 

de pacientes em tratamento, ocorreu a nutrição clínica, sendo adequadas as necessidades 

diárias de acordo com a enfermidade apresentada em cada situação. O acondicionamento em 

geladeira permitiu a disponibilidade de itens alimentares perecíveis ou não, como frutas, 

legumes e carnes, à disposição, conforme as necessidades de cada animal. Essa condição foi 

não somente importante como necessária, tendo-se em vista o grande distanciamento do 

canteiro de obras com os centros urbanos mais próximos. 

 Desta forma, além dos já relacionados itens, estiveram disponíveis alimentos como 

farinhadas e rações para adultos e filhotes, favorecendo o fornecimento de papas para animais 

com dificuldade de alimentação, como também filhotes e indivíduos em situações de 

necessidade de administração via sonda orogástrica. 

 Prevendo-se que muitos animais encaminhados ao Centro de Triagem acabam por 

rejeitar o alimento fornecido em cativeiro, ocorreu um planejamento para eventuais 

adequações de dieta, com oferecimento por insistência e, em casos de impossibilidade, o 

encaminhamento para criatórios próximos, quando da impossibilidade de soltura. 

 Devido à dificuldade de manutenção de presas vivas em biotério no caso de trabalhos 

a campo, optou-se pelo fornecimento de carne com suplemento de cálcio, ou outras fontes 

proteicas, dependendo de cada caso. Também encontravam-se disponíveis larvas e indivíduos 

adultos de tenébrio (Tenebrio molitor) para consumo por animais insetívoros; suplementos 

vitamínicos e probióticos estiveram disponíveis todo o tempo, sendo utilizados conforme 

necessidade e sob indicação do médico veterinário. 
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Animais mortos 

 O colecionamento dos animais mortos seguiu protocolo rígido museológico com o 

intuito de evitar-se perda de materiais biológicos. Evidências de estruturas anatômicas 

importantes, postura adequada ao colecionamento, acondicionamento que assegure a 

manutenção das etiquetas de identificação o manuseio restrito da coleção, dentre outras 

medidas têm sido importante para que o vasto material que chega cotidianamente ao centro de 

triagem seja mantido em ordem e ausente de erros de colecionamento (Figura 37). 

 

 

  

FFiigguurraa  3377..  PPrreeppaarraaççããoo  ddee  sseerrppeenntteess  bbuussccaannddoo--ssee  eevviiddeenncciiaarr  oo  hheemmiippêênniiss,,  iimmppoorrttaannttee  eessttrruuttuurraa  ppaarraa  eessttuuddooss  

ttaaxxoonnôômmiiccooss  ((aacciimmaa,,  àà  eessqquueerrddaa));;  iinnvveerrtteebbrraaddooss  mmaannttiiddooss  eemm  mmeeiioo  llííqquuiiddoo  ssããoo  sseeppaarraaddooss  eemm  ppeeqquueennooss  ppootteess  

ccoorrrreessppoonnddeennttee  aaoo  nnúúmmeerroo  ddee  ttoommbbaammeennttoo  ee  aaccoonnddiicciioonnaaddooss  eemm  vvaassiillhhaammeess  mmaaiioorreess  ((aacciimmaa,,  àà  ddiirreeiittaa));;  ffiixxaaççããoo  

ddee  rréépptteeiiss  ee  sseerrppeenntteess  ((aabbaaiixxoo))..  

 Nas situações em que o espécime foi trazido em óbito, ocorreu a inspeção minuciosa 

do corpo e a realização de necrópsia (Figura 38), estética ou não, conforme parecer dos 

técnicos. O procedimento foi realizado em local separado da sala de atendimentos, na área 
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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 

instrumental; ao fim de cada necropsia emitiu-se laudo técnico. 

 

 

FFiigguurraa  3388..  NNeeccrróóppssiiaa  ddee  nneeoonnaattoo  ddee  

RRooddeennttiiaa  nnããoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  bbuussccaannddoo--ssee  

iinnvveessttiiggaarr  aa  ccaauussaa  mmoorrttiiss  ee  ppootteenncciiaaiiss  

mmeeddiiddaass  qquuee  aass  eevviitteemm  nnaa  mmaannuutteennççããoo  

eemm  ccaattiivveeiirroo..  

 

 

DDEESSTTIINNAAÇÇÃÃOO  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  

 O destino final de todo o qualquer item obtido durante a operação de resgate será, ao 

fim de todo o trabalho, uma - e apenas uma - das alternativas abaixo:  

 

 Realocação em ambiente natural para animais vivos 

 Incorporação a acervos científicos oficiais 

 

 Cabe lembrar, que a grande maioria dos animais será colecionada, uma vez que em 

trabalhos como este a maior representatividade é de itens condizentes com esse fim, ou seja, 

invertebrados. Isso significa que eles serão aproveitados como espécimes para pesquisas, 

ficando todos depositados posteriormente em um museu zoológico. Apenas no caso de 

mamíferos e, eventualmente, aves ou répteis de grande porte ou, ainda, em algumas situações 

especiais, ocorreu a realocação.  

 Em virtude da extensão das frentes de desmate além do período previsto, tornou-se 

necessária a presença da equipe de resgate, obedecendo-se o mesmo esforço de campo e os 

mesmos métodos e procedimentos anteriormente descritos. Como consequência, as ações 

definitivas de destinação de material encontra-se ainda em vias de efetivação, sendo forçosa a 
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discriminação de atividades já realizadas e aquelas planejadas para serem levadas a efeito para 

a conclusão final do trabalho. 

Realocação 

Processos realizados 

Durante o período de resgate de fauna no canteiro de obras da UHE Mauá foram 

realocados 122 espécimes (Tabela 7). A grande maioria corresponde às serpentes, 

destacadamente B. jararaca (jararacas), que contou com 20 indivíduos (16,52%) (Figura 39) 

devolvidos ao ambiente natural. As demais serpentes realocadas foram: cobra-coral (Micrurus 

corallinus; Figura 39), caninana (Spilotes pullatus; Figura 39), cobra-verde (Philodryas 

olfersii), dormideira (Sibynomorphus mikanii) e a jararaquinha (Tropidodryas striaticeps). 

 

TTaabbeellaa  77..  EEssppéécciieess  rreeaallooccaaddaass  dduurraannttee  oo  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá  ((CCoooorrddeennaaddaass  eemm  

UUTTMM;;  DDAATTUUMM  SSAADD  11996699))..  

Espécie Latitude Longitude 

Bothrops jararaca +7333186.613 +533420.6276 

Bothrops jararaca +7328124.551 +534817.7703 

Bothrops jararaca +7333972.061 +532259.8284 

Bothrops jararaca +7329140.242 +534195.4462 

Bothrops jararaca +7333641.365 +531609.6836 

Bothrops jararaca +7335318.540 +536771.5914 

Bothrops jararaca +7334384.196 +529584.7857 

Bothrops jararaca +7330050.623 +533614.4408 

Bothrops jararaca +7337603.275 +534752.4977 

Bothrops jararaca +7336056.922 +535944.0735 

Bothrops jararaca +7325372.048 +539087.0647 

Bothrops jararaca +7326240.227 +538631.3499 

Bothrops jararaca +7324371.835 +539237.6701 

Bothrops jararaca +7330085.349 +530485.1924 

Bothrops jararaca +7326240.227 +538631.3499 

Bothrops jararaca +7324371.835 +539237.6701 

Bothrops jararaca +7330085.349 +530485.1924 

Bothrops jararaca +7335668.082 +530834.5870 

Bothrops jararaca +7330837.987 +531109.6543 

Bothrops jararaca +7329747.908 +531389.7176 

Caluromys philander +7340391.355 +532783.7299 

Crossodactylus sp. +7340065.473 +531971.6336 
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Crossodactylus sp. +7340018.950 +531981.6968 

Crossodactylus sp. +7340005.652 +531986.7507 

Crossodactylus sp. +7340020.043 +531987.7996 

Crossodactylus sp. +7340058.830 +531971.6188 

Crossodactylus sp. +7340077.666 +531965.5605 

Crossodactylus sp. +7338775.444 +529481.0434 

Crossodactylus sp. +7339993.483 +531982.6566 

Crossodactylus sp. +7340026.700 +531981.7142 

Crossodactylus sp. +7340049.950 +531981.7662 

Crossodactylus sp. +7339990.157 +531984.6826 

Crossodactylus sp. +7338804.326 +529434.3378 

Crossodactylus sp. +7338782.131 +529459.7079 

Crossodactylus sp. +7338813.204 +529424.1898 

Crossodactylus sp. +7338813.209 +529422.1565 

Didelphis albiventer +7337622.144 +534733.2290 

Enyalius perditus +7336084.461 +536000.0476 

Enyalius perditus +7327706.320 +533781.5961 

Enyalius perditus +7334367.525 +529615.2407 

Enyalius perditus +7334367.525 +529615.2407 

Enyalius perditus +7333674.526 +531634.1476 

Enyalius perditus +7337609.921 +534751.4973 

Enyalius perditus +7335328.531 +536761.4532 

Enyalius perditus +7329742.260 +531440.5047 

Enyalius perditus +7329742.260 +531440.5047 

Enyalius perditus +7335621.509 +530868.0279 

Haddadus binotatus +7339935.525 +531658.1938 

Ischnocnema guentheri +7339318.357 +531872.3615 

Ischnocnema guentheri +7334367.525 +529615.2407 

Micrastur ruficollis +7340596.357 +532706.9258 

Micrurus corallinus +7333674.517 +531638.2127 

Micrurus corallinus +7324254.204 +539334.8435 

Penelope obscura +7332849.446 +533197.2858 

Phylodrias olfersi +7333620.847 +530867.7627 

Rhinella crucifer +7336082.246 +536000.0420 

Rhinella crucifer +7336085.568 +536000.0504 

Rhinella crucifer +7338750.353 +531884.3107 

Rhinella crucifer +7339935.521 +531660.2273 

Rhinella crucifer +7339755.085 +532968.0228 

Rhinella crucifer +7336952.940 +535106.6929 

Rhinella crucifer +7337540.986 +534734.0482 

Rhinella crucifer +7338241.477 +534466.9628 
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Rhinella crucifer +7338743.449 +531852.2713 

Rhinella crucifer +7338040.097 +534415.2409 

Rhinella crucifer +7337247.891 +534881.0370 

Rhinella crucifer +7340727.538 +532276.7233 

Rhinella crucifer +7338781.885 +531645.0650 

Rhinella crucifer +7337012.058 +533825.0154 

Rhinella crucifer +7337062.487 +534174.8164 

Rhinella crucifer +7338309.501 +534264.9242 

Rhinella crucifer +7337125.071 +535030.7755 

Rhinella crucifer +7338624.980 +533967.7075 

Rhinella crucifer +7337852.198 +534373.9218 

Rhinella crucifer +7339681.559 +532391.3838 

Rhinella crucifer +7338684.478 +532031.7782 

Rhinella crucifer +7336674.117 +535345.8988 

Rhinella crucifer +7337082.924 +534286.2757 

Rhinella crucifer +7340643.447 +532594.4771 

Rhinella crucifer +7337056.514 +535220.2893 

Rhinella crucifer +7338449.666 +534127.3058 

Rhinella crucifer +7340546.909 +532200.5667 

Rhinella crucifer +7341314.185 +532294.4183 

Rhinella crucifer +7336870.296 +535306.0294 

Rhinella crucifer +7338907.818 +533939.7106 

Rhinella crucifer +7339903.897 +531641.4496 

Rhinella crucifer +7339908.000 +531837.9899 

Rhinella crucifer +7337865.215 +534577.1662 

Rhinella crucifer +7341310.739 +532496.1469 

Rhinella crucifer +7340407.812 +532801.0524 

Rhinella crucifer +7340934.785 +532234.1809 

Rhinella crucifer +7340195.358 +532796.3963 

Rhinella crucifer +7337442.062 +534801.7126 

Rhinella crucifer +7339777.046 +532074.9976 

Rhinella crucifer +7337061.961 +534940.8621 

Rhinella crucifer +7336765.108 +535174.4379 

Rhinella crucifer +7341315.314 +532088.1088 

Rhinella crucifer +7339102.047 +533879.9856 

Rhinella crucifer +7328791.848 +532623.9879 

Rhinella cruficer +7336085.568 +536000.0504 

Rhinella icterica +7341207.531 +532699.1725 

Sibynomorphus mikanii +7328798.524 +532609.7803 

Sibynomorphus mikanii +7329743.367 +531440.5071 

Sibynomorphus mikanii +7329743.367 +531440.5071 
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Sibynomorphus mikanii +7328798.524 +532609.7803 

Sibynomorphus mikanii +7329144.605 +534222.8874 

Sibynomorphus mikanii +7330011.891 +533606.2212 

Sibynomorphus mikanii +7328435.986 +534688.4973 

Sibynomorphus mikanii +7330109.633 +530519.7889 

Sibynomorphus mikanii +7326240.225 +538632.3656 

Sibynomorphus mikanii +7339272.252 +530679.7046 

Sphiggurus villosus +7340898.626 +532701.5165 

Sphiggurus villosus +7335349.533 +536774.7205 

Spilotes pullatus +7333674.526 +531634.1476 

Thraupis sayaca +7339186.984 +529638.4586 

Tropidodryas striaticeps +7328797.375 +532628.0643 

Tupinambis merianae +7337622.124 +534741.3614 

Urostrophus vautieri +7338747.036 +531882.2700 

Urostrophus vautieri +7330050.623 +533614.4408 

Urostrophus vautieri +7336059.155 +535936.9640 

Urostrophus vautieri +7336069.119 +535936.9891 

 

 

 

FFiigguurraa  3399..  EEssppéécciieess  ddee  sseerrppeenntteess  rreeaallooccaaddaass::  ccoorraall--vveerrddaaddeeiirraa  ((MMiiccrruurruuss  ccoorraalllliinnuuss,,  àà  eessqquueerrddaa)),,  ccaanniinnaa  ((SSppiillootteess  

ppuullllaattuuss,,  aaoo  cceennttrroo))  ee  jjaarraarraaccaa  ((BBootthhrrooppss  jjaarraarraaccaa,,  àà  ddiirreeiittaa))..  

 Ainda dentre os répteis houve grande representatividade de realocação de lagartos, 

especialmente Urostrophus vautieri (n=4) e Enyalius perditus (n=10) (Figura 40). 
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FFiigguurraa  4400..  LLaacceerrttíílliiooss  ccoommuunnss  nnaa  áárreeaa  ddee  eessttuuddoo::  UUrroossttrroopphhuuss  vvaauuttiieerrii  ((eessqq..))  ee  EEnnyyaalliiuuss  ppeerrddiittuuss  ((ddiirr))..  

 O segundo grupo com maior número de realocações foi o dos anfíbios; totalizando 64 

realocações. Duas espécies foram muito abundantes, Rhinella crucifer (n=45) e 

Crossodactylus sp. (n=15). 

 A grande representatividade do sapo-cururu (R. crucifer) justifica-se pelo fato de que 

essa espécie, comum mesmo em áreas antropizadas, utiliza-se de poças artificiais criadas 

pelas ações do empreendimento para a reprodução, ocasionando um fomento significativo em 

sua população nessas áreas. As realocações para espécimes desse anfíbio ocorreram por haver 

limitação no número de coletas e dificuldades em destinar-se a criadouros. 

 Sugere-se, inclusive, que no transcorrer das ações resgate de fauna futuras o 

colecionamento dessa espécie seja feita com maior assiduidade, sendo encaminhados os 

exemplares ao maior número de instituições de pesquisa possíveis, formando séries 

museológicas significativas que em várias regiões do Brasil, permitindo estudos de 

sistemática e taxonomia mais bem embasados. 

 Já representantes do gênero Crossodactylus (rãzinha-do-rio) consistem em grupo 

restrito a pequenos corpos d‟água corrente, geralmente oligotróficas, ambiente abundante na 

área do empreendimento. Distribuem-se linearmente nesses, porém, em pequenas distâncias, 

fato que justifica o grande número de espécimes capturados.  

 Dentre os representantes desse grupo foram realocados, ainda, Haddadus binotatus 

(n=1), Ischnocnema guentheri (n=2) e Rhinella icterica (n=1). 

  Dentre os mamíferos foram realocados 5 espécimes, correspondendo a 4 espécies. Um 

indivíduo de cuíca-lanosa (Caluromys philander) foi reabilitado e realocado durante a 

operação de resgate de fauna.O segundo mamífero realocado refere-se a um tamanduá-mirim 

(Tamandua tetradactyla); a realocação se deu às proximidades do criadouro científico da 

Klabin Papel e Celulose devido a sua recuperação rápida e julgar-se a manutenção em 
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cativeiro desnecessária, já que poderia causar maiores danos à saúde do animal em 

decorrência de tentativas continuadas de fuga e, assim, potenciais escoriações. 

 Dois indivíduos de ouriço (Sphiggurus villosus) foram realocados, sendo que um deles 

foi acompanhado por radiotelemetria. Por fim, uma fêmea de gambá-de-orelha-branca 

(Didelphis albiventer) foi realocada após tratamento médico-veterinário. 

 Dentre as aves foram feitas poucas realocações, uma vez que a grande maioria dos 

espécimes eram neonatos. Animais adultos que adentraram o centro de triagem foram soltos 

imediatamente após o parecer de boa saúde pela médica-veterinária. Foram eles: 1 indívíduo 

de Micrastur ruficollis (gavião-relógio), 1 indivíduo de jacuguassu (Penelope obscura) e 1 

indivíduo de sanhaço (Thraupis sayaca). 

Notou-se que a captura de indivíduos adultos de aves é fato bastante raro em ocasiões 

de resgate de fauna e, assim, a soltura de espécimes desse grupo não necessitam ser realizada 

em áreas muito distantes dos locais em que foram achados. Procedeu-se dessa maneira, 

portanto, para esses indivíduos. 

 

Comentários 

 

Durante esse primeiro momento de resgate de fauna a realocação de espécies 

peçonhentas tem sido considerada ainda não problemática às questões de saúde pública 

(adensamento significativo da população ao ponto de se aumentar o índice de acidentes 

ofídicos), haja vista seguir-se um protocolo de soltura em que há a diluição das populações 

em setores (Figura 41). Contudo, as jararacas (tanto B. jararaca como B. jararacussu) 

certamente consistirão em problema quando de sua soltura nas demais fases de implantação 

do empreendimento. Tal assertiva justifica-se pela grande quantidade de espécimes 

peçonhentos capturados. Considerando-se a pequena área atual em supressão vegetacional 

(comparando-se à de toda a bacia de acumulação) e a inconspicuidade desses animais é certo 

que o número de espécimes potencialmente ocorrentes deve ser significativamente maior que 

o capturado. 
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FFiigguurraa  4411..  DDiilluuiiççããoo  ppooppuullaacciioonnaall  ddee  BB..  jjaarraarraaccaa  ppoorr  iinntteerrmmééddiioo  ddee  ssoollttuurraa  ssiisstteemmaattiizzaaddaa,,  nnaa  qquuaall  ccaaddaa  iinnddiivvíídduuoo  

éé  rreeaallooccaaddoo  aa  cceerrccaa  ddee  11000000  mm  uumm  ddoo  oouuttrroo..  

 Nesse sentido, a fauna reptiliana peçonhenta é naturalmente grande e medidas de 

realocação devem ser tomadas com cautela para se evitar superpopulações, as quais 

ocasionariam não somente problemas médicos (aumentos na taxa de acidentes ofídicos), mas 

também de ordem ecológica, uma vez que tais espécies predam roedores e marsupiais, dentre 

outros mamíferos de pequeno porte, podendo ocasionar desequilíbrios nas populações 

autóctones. 

 Em uma primeira investigação sobre as possibilidades de encaminhamento de 

serpentes peçonhentas constatou-se a grande quantidade desses animais mantidos cativos em 

instituições públicas, essas voltadas à produção de soros antiofídicos, conforme pôde ser 

averiguado por intermédio de contato telefônico com o Centro de Produção e Pesquisa de 

Imunibiologia (CPPI: Curitiba, PR) e Instituto Butantã (IB: São Paulo, SP).  

 Alternativas de encaminhamento dessas espécies devem ser iniciadas de modo 

imediato, buscando-se, em conjunto com órgãos públicos (IBAMA e IAP) criadouros 

particulares e o colecionamento para pesquisas de espécies peçonhentas.  
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 Um exemplo de correto aproveitamento de material biológico resgatado poderia ser a 

coleta de amostras de tecido para análises moleculares de B. jararacussu, uma vez que 

populações litorâneas e interioranas poderiam consistir em espécies distintas (R.S.Bérnils, 

2008 com.pess.). Busca e incentivo a pesquisadores envolvidos em estudos como o aqui 

exemplificado, sobretudo de espécies peçonhentas, podem e devem ser realizadas durante o 

planejamento das próximas etapas de resgate de fauna, que envolverá a limpeza da bacia de 

acumulação e enchimento do reservatório. 

 Com base no aqui apresentado, acredita-se ser de extrema relevância um planejamento 

particular sobre a soltura de répteis, no qual é obrigatória a criação de protocolo de 

encaminhamento e realocação para cada espécie potencialmente ocorrente na área de estudo. 

 

Previsão de ações 

 

 Conforme acordo estabelecido com o criadouro científico da Klabin, alguns animais 

foram encaminhados aos cuidados dessa instituição. Esse ocorria exclusivamente quando, 1) 

julgava-se o espaço físico dos recintos do centro de  triagem incoerentes à manutenção da 

espécie capturada e 2) necessidade de tratamento maior ao período de permanência da equipe 

de resgate de fauna do canteiro de obras. Ambas situações ocorreram; na primeira destinou-se 

um indivíduo de Tamandua tetradactyla (MA 188)  capturado com ferimentos (Figura 42) em 

área que oferecia perigo à sua sobrevivência (leira de vegetação morta no canteiro de obras a 

espera de transporte).  

 

 

FFiigguurraa  4422..  TTrraattaammeennttoo  ddee  eessccoorriiaaççõõeess  eemm  iinnddiivvíídduuoo  ddee  

TTaammaanndduuaa  tteettrraaddaaccttyyllaa..  
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Já a segunda foi recorrente com ninhegos. Esses foram mantidos no centro de triagem 

durante o período julgado crítico, ou seja, enquanto não autônomos de cuidados alimentares. 

Após criada a autonomia os indivíduos foram destinados ao criadouro científico da Klabin 

para manutenção em viveiros de grande porte, onde farão parte de programa de reintrodução 

desenvolvido por essa instituição. Fizeram parte do rol de espécies de aves sob 

responsabilidade do criadouro científico da Klabin: 2 indivíduos de Turdus albicollis (MA 

459; MA 539), 2 indivíduos de Turdus leucomelas (MA 327; MA 359), 3 indivíduos de 

Pachyramphus validus (MA 453), 2 indivíduos de Colaptes melanochloros (MA 501),  2 

indivíduos de Zenaida auriculata (MA 552), 1 indivíduo de Tachyphonus coronatus (MA 

375). 

Dentre os mamíferos, foram encaminhados 1 indivíduo de Mazama guazoubira (MA 

441) e 2 indivíduo de Gracilinanus microtarsus (MA 318; MA 559). 

  

Coleções científicas 

Vertebrados 

 Durante o resgate de fauna do canteiro de obras da UHE Mauá foram colecionados 

geralmente dois indivíduos de cada espécie de vertebrado encaminhado ao Centro de Triagem, 

em atenção ao número permitido em licença de coleta expedida pelo órgão ambiental 

normatizador dessas atividades (IBAMA). Eventualmente o número limite de espécimes foi 

extrapolado, porém, exclusivamente em decorrência da necessidade de eutanásia
2
, em virtude 

de traumas sérios ou irreversibilidade de quadro clínico e/ou devido a chegada ao centro de 

triagem de espécimes já mortos. 

 Dentre os vertebrados foram gerados 139 números de tombo, correspondentes a pelo 

menos 52 espécies, sendo que algumas se encontram em vias de identificação por profissional 

especialista como, por exemplo, o grupo dos anfíbios. A listagem dos animais coligidos está 

contida na Tabela 8. Alguns espécimes (sobretudo mamíferos) não foram tombados nas 

respectivas coleções até a data da redação do presente relatório e encontram-se discriminados 

na tabela supracitada. 

                                                 

2
 Invariavelmente realizado pela médica veterinária, em atenção à Resolução n° 714 (20 de junho de 2002) do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). 
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TTaabbeellaa  88..  EEssppéécciimmeess  ccoolleecciioonnaaddooss  dduurraannttee  aa  ooppeerraaççããoo  ddee  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  eemm  ddeeccoorrrrêênncciiaa  ddaa  iimmppllaannttaaççããoo  ddoo  

ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  

Tombo Data Nome Científico Diagnóstico Destino 

MA1 29/07/2008 Sylvilagus brasiliensis 

Óbito espontâneao, por 

ruptura de coluna 

cervical e hemorragia 

interna 

MHNCI 

MA5 31/07/2008 Bothrops jararaca Eutanásia MHNCI 12.970 

MA6 31/07/2008 Tayassu pecari  

Mandíbula encontrada 

próxima ao antigo 

refeitório 

 

MA7 31/07/2008 Rodentia (neonatos) Óbito espontâneo  

MA11 31/07/2008 Enyalius perditus Eutanásia MHNCI 12.971 

MA13 02/08/2008 Leptodactylus mystacinus 

Óbito espontâneo, devido 

a intestino prolapsado da 

cavidade celomática, pele 

dilacerada em região 

sacral e MPs 

dorsalmente. 

MHNCI 6.818 

MA14 02/08/2008 Melanophryniscus sp. (gr. tumifrons) Eutanásia MHNCI 6.819 

MA16 02/08/2008 Ischnocnema guentheri Eutanásia MHNCI 6.820 

MA27 04/08/2008 Ischnocnema guentheri Eutanásia MHNCI 6.821 

MA30 05/08/2008 Haddadus binotatus Eutanásia MHNCI 6.822 

MA34 06/08/2008 Crotalus durissus 

Óbito espontâneo, por 

ferimento gerado 

provavelmente por foice, 

no terço médio do corpo, 

região látero-ventral. 

MHNCI 12.972 

MA35 06/08/2008 Micrurus corallinus Eutanásia MHNCI 12.928 

MA36 06/08/2008 Rhinella abei 

Óbito espontâneo, devido 

a fratura no terço distal 

do fêmur esquerdo, com 

exposição de musculatura 

e tendão. 

MHNCI  6.823 

MA37 06/08/2008 Rodentia (neonatos) 

Óbito espontâneo, devido 

a três lesões de igual 

tamanho (~1 mm di) em 

região lombar.  

 

MA46 08/08/2008 Urostrophus vautieri 

Óbito espontâneo 

decorrente de fratura no 

terço distal de rádio e 

ulna esquerdos, com 

exposição de 

MHNCI 12.951 
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musculatura. 

MA48 08/08/2008 Rhinella henseli 

Óbito espontâneo, 

provevalmente por 

inanição ou desidratação. 

MHNCI 6.824 

MA51 09/08/2008 Scinax sp. Encontrada morta. MHNCI (descartado) 

MA55 11/08/2008 Gracilinanus microtarsus 

Óbitos espontâneo por 

múltiplos ferimentos em 

MPs. O animal foi 

pisoteado.  

MHNCI 

MA56 12/08/2008 Bothrops jararaca  Eutanásia MHNCI 12.929 

MA57 12/08/2008 Xenodon neuwiedii Eutanásia MHNCI 12.930 

MA58 12/08/2008 Melanophryniscus sp. (Gr. tumifrons) Eutanásia MHNCI 6.825 

MA61 12/08/2008 Rhinella abei Eutanásia MHNCI 6.826 

MA62 13/08/2008 Melanophryniscus sp. (Gr. tumifrons) Eutanásia MHNCI 6.827 

MA63 13/08/2008 Melanophryniscus sp. (Gr. tumifrons) Eutanásia MHNCI 6.828 

MA66 13/08/2008 Melanophryniscus sp. (Gr. tumifrons) Eutanásia MHNCI 6.829 

MA69 15/08/2008 Odontophrynus americanus Eutanásia MHNCI 6.830 

MA79 17/08/2008 Scinax fuscovarius 

Óbito espontâneo. 

Animal muito ativo, 

porém magro. Escore 

corporal 3. 

MHNCI 6.831 

MA91 19/08/2008 Ave/Pomba e ectoparasitas 

Óbito espontâneo. Escore 

corporal ótimo. Animal 

ainda com plumas de 

animal recém-saído do 

ninho. 

MHNCI 3.805 

MA97 19/08/2008 Urostrophus vautieri Eutanásia MHNCI 12.952 

MA104 21/08/2008 Micrurus corallinus 

Animal encontrado 

morto por 

atropelamento, sendo 

observadas múltiplas 

fraturas em coluna 

vertebral e costelas. 

Encontrada apenas uma 

lesão no 1/3 médio do 

corpo (dilaceração de 

pele). 

MHNCI 12.931 

MA105 21/08/2008 Ischnocnema guentheri Eutanásia MHNCI 6.832 

MA106 21/08/2008 Enyalius perditus Eutanásia MHNCI 12.953 

MA120 25/08/2008 Spilotes pullatus 

Eutanásia. Animal um 

pouco magro. Presença 

de fratura em coluna 

vertebral torácica. Sem 

lesões externas, porém 

com sinal de dor à 

MHNCI 12.932 
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palpação e à contenção 

física. Diagnóstico: 

fratura iatrogênica.  

MA125 25/08/2008 Ossos de ave Óbito espontâneo. MHNCI (descartado) 

MA127 26/08/2008 Bothrops jararaca 

Animal um pouco magro, 

sem leões aparentes. 

Eutanásia. 

MHNCI 12.933 

MA128 26/08/2008 Urostrophus vautieri Eutanásia MHNCI 12.954 

MA130 26/08/2008 Rhinella icterica Eutanásia MHNCI 6.833 

MA133 27/08/2008 Enyalius perditus 

Animal um pouco magro 

e desidratado. 

Apresentou apatia e 

fraqueza. Pouco 

responsivo a estímulos 

externos. Diagnóstico : 

estresse e trauma. Óbito 

espontâneo. 

MHNCI 12.966 

MA138 29/08/2008 Sciurus aestuans 

Bom escore corporal. 

Aparência externa 

normal. Presença de dois 

tumores em região 

umeral - MTE. Sem 

sinais de dispnéia. Pêlos 

secos e brilhantes. 

Provável fratura em 

úmero esquerdo. Óbito 

espontâneo. 

MHNCI 

MA139 29/08/2008 Enyalius perditus Óbito espontâneo MHNCI 12.955 

MA142 31/08/2008 Tropidodryas striaticeps 

Bom escore corporal. 

Animal ativo e 

responsivo, mas não 

agressivo. Eutanásia. 

MHNCI 12.934 

MA143 30/08/2008 Penelope obscura 

Animal com bom escore 

corporal, trazido sem 

cabeça, pescoço e sem 

parte da musculatura 

peitoral. Suspeita-se que 

tenha sido predado por 

felídeo selvagem. 

MHNCI 3.797  
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MA149 04/09/2008 Chiroptera não identificado 

Animal encaminhado em 

bom estado geral, porém 

muito estressado. Houve 

tentativa de fuga à 

contenção física no Setor 

de Veterinária. Animal 

capturado muito 

ofegante. FC = + 

d200bpm FR = 45mrm. 

Ausculta ok e bom escore 

corporal. Animal com 

pequena quantidade de 

secreção nasal, expelida à 

contenção física. 

Eutanásia. 

MHNCI 

MA156 08/09/2008 Hypsiboas faber Eutanásia MHNCI 6.834 

MA165 10/09/2008 Sibynomorphus mikanii Eutanásia MHNCI 12.935 

MA168 11/09/2008 Enyalius perditus Eutanásia MHNCI 12.956 

MA170 11/09/2008 Bothrops jararaca 

Animal desidratado. 

Baixo escore corporal. 

Presença de 3 lesões por 

dilaceração em pele 

(~4cm x 2 cm), com terra 

e folhas aderidas à 

musculatura exposta. 

Diagnóstico: trauma. 

Óbito espontâneo. 

MHNCI 12.936 

MA171 11/09/2008 Phyllomedusa tetraploidea Eutanásia MHNCI 6.835 

MA181 13/09/2008 Ischnocnema guentheri 

Animal trazido ao C.T. 

irresponsivo e apático. 

Técnico relata que 

anfíbio estava bem no 

momento da captura 

(~8h30min). Veio a óbito 

1 h após dar entrada ao 

C.T. Talvez hipertermia 

ou dessecação. 

MHNCI 6.836 

MA182 13/09/2008 Rhinella abei 

Animal trazido sem vida 

ao C.T. Corpo 

encontrado na estrada de 

acesso recém-criada, 

paralela ao Rio Tibagi. 

MHNCI 6.837 

MA187 14/09/2008 Ovo de ave não identificada  MHNCI (descartado) 

MA191 15/09/2008 Mabuyia frenata Eutanásia MHNCI 12.957 

MA196 16/09/2008 Mabuyia frenata Eutanásia MHNCI 12.958 
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MA199 16/09/2008 Mammalia 

Um crânio e duas 

vértebras de espécie não 

não identificada. 

MHNCI 

MA208 17/09/2008 Lepus europeus 

Trazido morto. No dia 

anterior, foi avistado um 

gavião-carrapateiro 

(Milvago chimachima) se 

alimentando deste animal 

na pista. 

MHNCI 

MA209 17/09/2008 Mammalia 

Coleta de amostra de 

fezes, sem pegadas 

próximas. 

UFPR – Laboratório de 

Parasitologia 

MA210 30/08/2008 Mammalia 

Coleta de amostra de 

fezes, sem pegadas 

próximas. 

UFPR – Laboratório de 

Parasitologia 

MA218 20/09/2008 Sibynomorphus mikanii 

Animal com ótimo escore 

corporal. Presença de 

lesão de ~ 0,5cm x 3 cm 

em região lombar do 

corpo (lateral). Animal 

estava entrando em 

muda, sendo coletada 

pele e acondicionada em 

álcool 70%. Morte 

provável por agressão 

humana. 

MHNCI 12.937 

MA219 20/09/2008 Crypturellus sp. Ovo MHNCI 163 

MA220 20/09/2008 Rodentia (neonatos) 

Animais com bom escore 

corporal, porém um 

pouco desidratados. 

Ativos e responsivos. 

Presença de pêlos, 

ausência de dentes. 

Escalavam o pano na 

caixa de contenção. Óbito 

espontâneo. 

MHNCI 

MA227 23/09/2008 Girinos  MHNCI 

MA231 24/09/2008 Bothrops jararacussu Eutanásia MHNCI 12.938 

MA234 24/09/2008 Microcaecilia sp. 

Animal com aparência 

geral ok. Pele um pouco 

ressecada. Animal parece 

ter morrido por provável 

hipertermia, dessecação. 

MHNCI 6.859 

MA 242 25/09/2008 Bothrops jararaca 

Animal veio a óbito 

provavelmente por 

hipertermia devido a 

temperatura 

MHNCI 12.939 
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extremamente quente do 

dia. Encaminhada 

amostra de fezes ao 

hospital veterinário da 

UFPR. 

MA 251 28/09/2008 Liotyphlops beui 

Animal trazido morto ao 

CT. Lesão de pele no 

terço anterior do corpo. 

MHNCI 12.940 

MA 253 28/09/2008 Crypturellus parvirostris 

Animal trazido morto ao 

CT. Presença de lesão 

por dilaceração na região 

abdominal devido 

atropelamento. 

MHNCI 3811 

MA 255 29/09/2008 Micrurus corallinus 

Animal trazido morto ao 

CT. Animal magro, com 

múltiplas lesões ao longo 

do corpo. Parte do 

intestino fora da cavidade 

abdominal. Trauma por 

esmagamento. 

MHNCI 12.941 

MA 270 06/10/2008 Hemidactylus mabouia 

Fratura da coluna 

torácica. Optou-se pela 

eutanásia. 

MHNCI 12.959 

MA 281 07/10/2008 Rhinella abei 

Animal trazido morto ao 

CT. Morto por barata 

d’água. 

MHNCI 6.838 

MA 284 08/10/2008 Haddadus binotatus 

Eutanasia por ser o 

segundo exemplar 

encaminhado ao CT. 

MHNCI 6.839 

MA 285 08/10/2008 Piaya cayana (ninhegos) 

Possivelmente morte 

ocasionada por quebra 

da homeostase. Ninhegos 

muito novos. 

MHNCI 3.788 e 3.824 

MA 291 09/10/2008 Rodentia (neonato) 

Animal veio a óbito no 

CT. Animal alimentou-se 

pouco durante 

permanência no 

internamento. 

MHNCI 

MA 292 10/10/2008 Enyalius perditus 
Animal veio a óbito no 

CT. 
MHNCI 12.960 
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MA 293 10/10/2008 Tyrannus melancholicus 

Animal encontrado sem 

condições de vôo. Não 

aparenta lesões visíveis, 

no entanto a asa 

esquerda parece 

comprometida. Feita 

alimentação forçada e 

medicação com flotril 

2,5% vindo a óbito em 

13/10/2008. 

MHNCI 3.810 

MA 299 14/10/2008 Sibynomorphus mikanii 

Animal veio a óbito 

durante soltura. 

Hipertermia? 

MHNCI 12.942 

MA 302 15/10/2008 Enyalius perditus 
Animal trazido morto ao 

CT.  
MHNCI 12.961 

MA 316 19/10/2008 Leptodactylus fuscus 

Eutanasiado por ser o 

primeiro exemplar 

capturado. 

MHNCI 6.840 

MA 318 20/10/2008 Gracilinanus microtarsus 

10 filhotes vieram a óbito 

no CT. Houve aumento 

abdominal por 

gás/líquido?, embora 

mantivesse 

comportamento 

aparentemente normal. 

Morte aparentemente 

por líquido livre 

secundário a 

hipoproteinemia. 

MHNCI 

MA 354 27/10/2008 Tupinambis merianae 

Animal muito ferido. 

Eutanasiado por haver 

traumatismo craniano. 

MHNCI 12.973 

MA 360 30/10/2008 Ischnocnema guentheri 

Entrou em óbito 

possivelmente por 

hipertermia durante o 

transporte para soltura. 

MHNCI 6.841 

MA 366 31/10/2008 Ninhegos não identificados 
Animais vieram a óbito 

no CT. 
MHNCI 3.808 e 3.817 
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MA 367 31/10/2008 Phylomedusa tetraploidea 

Eutanasiado por sewr o 

segundo animal 

capturado. 

MHNCI 6.842 

MA 368 31/10/2008 2 ninhegos 

Aves entraram em óbito 

no CT. Aves com bernes 

por todas regiões do 

corpo, apáticas e não 

querem se alimentar. 

MHNCI 3.806 

MA 369 31/10/2008 Liotyphlops beui 

Animal eutanasiado 

devido a pouca 

amostragem para 

colecionamento. 

MHNCI 12.962 

MA 371 01/11/2008 Neonatos de rodentia 
Animais vieram a óbito 

no CT. 
MHNCI 

MA 375 03/10/2008 Tachyphonus coronatus 

Um dos indivíduos veio a 

óbito no CT. Apresentou 

fraqueza e diarréia. 

Outro indivíduo 

sobreviveu e foi 

encaminhado à Klabin. 

MHNCI 3.816 

MA 378 04/11/2008 Ninhegos não identificados 
Animal veio a óbito no 

CT. 

Não tombados por não se 

saber a espécie 

MA 379 04/11/2008 3 ovos  de aves  
Não tombados por não se 

saber a espécie 

MA 380 04/11/2008 Turdus sp. (2 ninhegos) 
Animais vieram a óbito 

no CT. 
MHNCI 3.819 

MA 382 04/11/2008 Ninhegos de ave 
Animais vieram a óbito 

no CT. 
MHNCI 3.807 e 3.821 

MA 384 04/11/2008 Hypsiboas faber 

Animal eutansiado por 

ser o segundo indivíduo 

capturado. 

MHNCI 6.843 

MA 388 05/11/2008 Chiroptera não identificado 

Animal eutanasiado por 

consistir no primeiro 

indivíduo capturado. 

MHNCI 
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MA 390 05/11/2008 Ninhegos não identificados 
Animal entrou em óbito 

no CT. 

Não tombados por não se 

saber a espécie 

MA 394 05/11/2008 Leptodactylus notoaktites 

Animal eutanasiado por 

ser o primeiro exemplar 

eencaminhado ao CT. 

MHNCI 6.844 

MA 400 09/11/2008 Chiroptera não identificado 
Animal veio a óbito no 

CT. 
MHNCI 

MA 401 09/11/2008 Turdus leucomelas 

Animal com penas em 

formação, pouco reativo 

e estressado. Veio a óbito 

no CT. 

MHNCI 3.803 

MA 402 10/11/2008 Bothrops jararaca 

Animal eutanasiado por 

consistir no primeiro 

exemplar encaminhado 

ao CT. 

MHNCI 12.943 

MA 409 10/11/2008 Turdus amaurochalinus 

Fratura em radio-ulna 

em TEM, osso com dois 

pontos de fratura. 

Presença de hematoma. 

Fratura devido 

atropelamento. Animal 

veio a óbito no CT. 

MHNCI 3.801 

MA 415 11/11/2008 Bothrops jararaca 

Animal com fratura na 

coluna vertebral, sendo 

realizada a eutanásia por 

não haver possibilidades 

de tratamento. 

MHNCI 12.944 

MA 416 12/11/2008 Chiroptera não identificado 
Animal entregue morto 

ao CT. 
MHNCI 

MA 421 13/11/2008 Tupinambis merianae 

Animal encontrado 

morto em decorrência de 

atropelamento. 

MHNCI 12.965 

MA 422 13/XI/2008 Ninhegos de ave não identificada 
Animal veio a óbito no 

CT. 
MHNCI 3.820 
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MA 429 14/11/2008 Liotyphlops beui 

Hemorragia interna. 

Fratura em terço 

posterior do corpo. 

Animal veio a óbito no 

CT. 

MHNCI 12.945 

MA 433 16/11/2008 Thalurania glaucopis 

Animal encontrado 

morto na vila da UHE 

Presidente Vargas. 

MHNCI 3.825 

MA 438 17/11/2008 Penelope obscura 
Embriões retidos dos 

ovos sem vida. 
MHNCI 3.787 

MA 443 18/11/2008 Philodryas olfersii 

Animal encontrado 

morto dentro de piscina 

abandonada na vila da 

UHE Presidente Vargas. 

MHNCI 12.946 

MA 445 18/11/2008 Ninhegos de ave não identificada 
Animais vieram a óbito 

no CT. 

Não tombados por não se 

saber a espécie 

MA 446 19/11/2008 Empidonomus varius 
Ave jovem e empenada. 

Veio a óbito no CT.  
MHNCI 3.804 

MA 447 19/11/2008 Molossus sp. 

Animal eutanasiado por 

consistir no primeiro 

exemplar da espécie 

encaminhado ao CT. 

MHNCI 

MA 454 20/11/2008 Caprimulgidae 

Fratura úmero M.A.E. 

Hemorragia interna. 

Animal veio a óbito no 

CT. 

MHNCI 3.809 

MA 457 20/11/2008 Empidonomus varius 

Ninhego empenado, com 

olhos abertos. Estressada, 

não aceitando 

alimentação. Veio a óbito 

no CT. 

MHNCI 3.823 

MA 463 23/11/2008 Pachyramphus castaneus 

2 ninhegos sem penas e 

olhos fechados. Vieram a 

óbito no CT. 

MHNCI 3.790 

MA 471 23/11/2008 Leptodactylus sp. 

Presença de dilacerações 

em região central do 

corpo e membros. 

MHNCI (descartado) 
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MA 476 25/11/2008 Tyrannus savana 
Apresentou dispnéia, 

vindo a óbito após. 
MHNCI 3.799 

MA 479 25/11/2008 Mabuyia frenata 

Presença de fratura 

completa distal em fêmur 

direito. Veio a óbito no 

CT. 

MHNCI 12.963 

MA 482 27/11/2008 Pygochelidon cyanoleuca 

Ninhegos com canhões de 

pena, penugem e olhos 

abertos. Animais vieram 

a óbito no CT. 

MHNCI 3.813 

MA 485 28/11/2008 Philydor rufum 

Ninhego empenado por 

completo, em processo de 

crescimento. Muito 

estressado. Animal veio a 

óbito no CT. 

MHNCI 3.818 

MA 488 02/12/2008 Crossodactylus sp. 

Animais eutanasiados (2) 

por consistirem nos 

primeiros indivíduos 

encaminhados ao CT. 

MHNCI 6.845 

MA 491 02/12/2008 Xiphorhynchus fuscus 

2 ninhegos de olhos 

fechados, canhões de 

pena e penugem. Animais 

vieram a óbito no CT. 

MHNCI 3.822 

MA 497 03/12/2008 Ischnocnema guentheri 

Animal eutanasiado por 

consistir no segundo 

exemplar encaminhado 

ao CT. 

MHNCI (descartado) 

MA 499 03/12/2008 Crossodactylus sp. 

Animal veio a óbito após 

tentaiva de soltura. 

Hipertermia? 

MHNCI 6.846 

MA 506 04/12/2008 Tropidodryas striaticeps 

Animal trazido morto ao 

centro de triagem. 

Presença de múltiplas 

lesões pelo corpo, 

provalventente oriundas 

de atropelamento. 

MHNCI 12.947 

MA 508 04/12/2008 Tupinambis merianae 

Animal trazido morto ao 

centro de triagem. 

Múltiplas escoriações 

pelo corpo devikdo 

atropelamento. 

MHNCI 12.964 
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MA 509 06/12/2008 Troglodytes musculus 

Ninhegos com canhões de 

pena em fase inicial de 

abertura. Vieram a óbito 

no centro de triagem. 

MHNCI 3.802 

MA 510 06/12/2008 Crossodactylus sp. 

Parte do lote veio a óbito 

no CT devido 

dificuldades em 

encontrar-se ambiente 

compatível às exigências 

biológicas da espécie. 

Provavelmente morte 

ocassionada por 

hipertermia. 

MHNCI 6.847 

MA 512 07/12/2008 Bothrops jararaca 

Animal com ferimentos, 

sendo eutanasiada devido 

lesões na coluna torácica. 

MHNCI 12.948 

MA 515 08/12/2008 Crossodactylus sp. 

Parte do lote (1 adulto e 3 

girinos) veio a óbito 

devido a demora em 

encotrar-se ambiente que 

atendesse às necessidades 

da espécie. 

MHNCI 6.848 

MA 516 08/12/2008 Mackenziaena severa 
Ninhego veio a óbito no 

centro de triagem. 
MHNCI 3.815 

MA 519 09/12/2008 Crossodactylus sp. 

Parte do lote (29 

indivíduos) vieram a 

óbito, provavelmente por 

hipertemia, durante 

tentativa de soltura.  

MHNCI 6.849 – 68.55 

(7 indivíduos) 

MA 521 10/12/2008 Amphisbaena trachura 

Animal trazido sem vida 

ao CT. Lesões aparentes 

na pele. 

MHNCI 12.949 

MA 522 10/12/2008 Pygochelidon cyanoleuca 
Ninhego veio a óbito no 

CT. 
MHNCI 3.812 

MA 524 11/12/2008 Passer domesticus 
Animal veio a óbito no 

CT. 
MHNCI 3.798 
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MA 525 11/12/2008 Rodentia 

Animal eutanasiado por 

não haver nenhum 

exemplar colecionado. 

MHNCI 

MA 527 12/12/2008 Rhinella icterica 

Animal trazido morto ao 

CT. Ausência de lesões 

externas. 

MHNCI 6.856 

MA 531 12/12/2008 Crossodactylus sp. 

Animais (3 indivíduos) 

vieram a óbito durante 

tentativa de realocação 

devido não encontrar-se 

ambiente que atendesse 

às exigências da espécie. 

MHNCI 

MA 538 14/12/2008 Trogon surrucura (embriões) 

Ovos não incubados. 

Aves foram retiradas 

desses para 

encaminhamento ao 

colecionamento. 

MHNCI 3.789 

MA 541 16/12/2008 Crotalus durissus 

Realizada eutanásia por 

sewr o segundo exemplar 

capturado. 

MHNCI 12.950 

MA 543 18/12/2008 Tomodon dorsatus 

 Animal eutanasiado por 

não haver nenhum 

exemplar colecionado. 

MHNCI 12.977 

MA 548 18/12/2008 2 neonatos de ave não identificada Vieram a óbito no CT. 
Não tombados por não se 

saber a espécie 

 

 A cessão formalizada deste acervo à instituição depositária encontra-se anexada a esse 

relatório. 

 

Invertebrados 

 

Os animais colecionados serão enviados para sua preparação definitiva (alfinetagem e 

adequação de meio líquido) à Coleção Entomológica Padre Jesus Moure da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), um dos centros de excelência em estudos de invertebrados (em 

especial insetos) do País.  



92 

 

Foram gerados 309 números de tombo alusivos ao colecionamento de invertebrados 

(Anexo 11). Observa-se na Figura 43 que o período com maior número de colecionamentos 

correspondeu ao mês de agosto, ou seja, no início das atividades de supressão vegetacional. 

Os meses de julho e dezembro não tiveram todo ciclo acompanhado e, portanto, não são 

considerados na presente discussão.  

Os meses subseqüentes a agosto contaram com números mais modestos, sugerindo 

algumas hipóteses para que tal fato seja explicado: 

 

1) Há um grande impacto inicial, quando do início das atividades de corte 

da vegetação, em que a entomofauna diversificada pode ser constatada. Após esse 

período, o efeito de borda ocasionado diminui significativamente a abundância 

dessa fauna. Tal fato pode decorrer de vários aspectos, como: maior predação da 

entomofauna devido o desequilíbrio ecológico ocasionado (maior densidade de 

espécies predadoras em um ambiente mais restrito), aumento da mortandade 

dessas devido as alterações ambientais, dentre várias outras suposições. 

2) Não isolado do acima descrito, mas possivelmente concomitante, pode-

se considerar que a causa decorra, também, do efeito da sazonalidade na 

conspicuidade dos espécimes.  

 

 

FFiigguurraa  4433..  NNúúmmeerroo  ddee  llootteess  ddee  iinnvveerrtteebbrraaddooss  ccoolleecciioonnaaddooss  aaoo  lloonnggoo  ddoo  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  

UUHHEE  MMaauuáá..  



93 

 

 Logicamente os dados aqui apresentados contam com vários efeitos estocásticos e, 

assim, prestam-se exclusivamente como meio de se divulgar que houveram grandes alterações 

nas comunidades de invertebrados colecionados, em especial no número de espécimes 

capturados.  

A identificação do material colecionado em mantas entomológicas foi realizada a nível 

de ordem para encaminhamento e tombamento no museu entomológico da UFPR. Totalizou-

se 970 espécimes coligidos, destacando-se quatro grupos de insetos, a saber: Coleoptera, 

Lepidoptera, Orthoptera e Hymenoptera (Figura 44).  

Esse resultado deve ser avaliado com cautela, uma vez que os grupos melhor 

representados são igualmente diversos e abundantes, não necessariamente indicando maior ou 

menor impacto sobre um grupo específico de artrópodes. Por outro lado, estes tem grande 

valor informacional, uma vez que trata-se de esforço inédito em trabalhos de resgate de fauna 

no Brasil. Com base nesta experiência futuros protocolos de campo podem ser elaborados 

visando ao melhor aproveitamento dos dados coletados com o resgate científico de 

invertebrados. 

 

FFiigguurraa  4444..  RReepprreesseennttaattiivviiddaaddee  ddee  iinnvveerrtteebbrraaddooss  nnaass  mmaannttaass  eennttoommoollóóggiiccaass  eennccaammiinnhhaaddaass  àà  UUFFPPRR..  

 

EESSTTUUDDOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

Armadilhas fotográficas 
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Com o intuito de se aperfeiçoar metodologicamente para futuras etapas do 

empreendimento como, por exemplo, resgates de fauna e flora quando da limpeza da bacia de 

acumulação e enchimento do reservatório e monitoramento de fauna, foram feitos estudos 

metodológicos e reconhecimento aos equipamentos adquiridos. 

Conforme constado no plano de monitoramento de fauna para a UHE Mauá proposto 

ao Consórcio Cruzeiro do Sul, são previstos alguns experimentos a serem feitos na área 

diretamente afetada, a saber: 

- Deslocamentos de mamíferos de médio e grande porte frente o processo de 

supressão vegetacional; 

- Monitoramento da fauna tetrápoda na área diretamente afetada. 

Ambos experimentos, tratando-se do uso de armadilhas fotográficas, versam sobre o 

deslocamento de mamíferos decorrente dos processos de supressão vegetacional e a presença 

desses em áreas a serem afetadas. Assim, foram adquiridas 12 armadilhas fotográficas da 

marca Tigrinus (Figura 45) para se testar a eficácia do método proposto no plano de 

monitoramento de fauna. 

As armadilhas foram distribuídas em área próxima à supressão vegetacional a 50 

metros da borda e entre elas (Figura 46). Tal distanciamento, menor que o proposto no plano 

de monitoramento, foi necessário devido à inacessibilidade às áreas distantes 200 m da 

margem do rio Tibagi. Assim, verifica-se um primeiro problema logístico para a implantação 

do experimento sugerido, ou seja, dificuldades em atender-se a distribuição das armadilhas 

conforme exposto originalmente. Pelo mesmo motivo a distribuição dessas de forma 

semicircular também não deve ser tomada como regra; a distribuição em espaços 

eqüidistantes de forma independente também se presta para a aquisição dos dados. 
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FFiigguurraa  4455..  AArrmmaaddiillhhaass  TTiiggrriinnuuss  uuttiilliizzaaddaass  ppaarraa  ddeetteeccççããoo  ddee  mmaammííffeerrooss  ààss  pprrooxxiimmiiddaaddeess  ddoo  ddeessmmaattaammeennttoo..  

 

A amostragem com as armadilhas foi realizada em duas ocasiões, uma permanecendo 

às proximidades da supressão no período de 30 de julho de 2008 a 06 de agosto de 2008, 

totalizando 7 dias de amostragem até que os motoserristas as alcançassem e uma segunda, 

entre 17 e 19 de agosto de 2008 que, devido um fomento no número de empregados e, por 

conseqüência um avanço mais rápido na supressão, perdurou por apenas 3 dias em segurança 

(Figura 46). 

 Em ambas situações foram alocadas armadilhas em áreas já suprimidas com o intuito 

de verificar-se o retorno de animais que eventualmente aproveitem do farto material botânico 

e zoológico disponível após a derrubada das árvores.  
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FFiigguurraa  4466..  AArrmmaaddiillhhaass  ffoottooggrrááffiiccaass  aallooccaaddaass  ààss  pprrooxxiimmiiddaaddeess  ddee  áárreeaass  eemm  ssuupprreessssããoo  eemm  dduuaass  ooccaassiiõõeess..  

Os resultados obtidos foram bastante prolíferos embora, ao longo do período amostral, 

tenham havido centenas de disparos cujos motivos são ainda desconhecidos. Tal fato deve-se 

provavelmente à pouca prática ao equipamento novo adquirido, o qual permite ajustes que 

evitem disparos acidentais. Contudo, cinco registros foram feitos permitindo a detecção de 

animais de grande e pequeno porte muito próximos das áreas afetadas. 

 Um dos disparos aponta um veado (Mazama sp.) cujo registro fotográfico deu-se ao 

dia 17 de agosto de 2008 à 1:57 h; de acordo com o local obtido o animal encontrava-se a 

cerca de 200 m da fonte de impacto, corroborando a preposição de que a fauna não é, como 

acreditava-se, afugentada das áreas sob impacto. De fato, por inúmeras vezes constatou-se a 

presença de Mazama sp. (veado) em estradas bastante próximas de áreas recém suprimidas. 

Embora tais dados sejam bastante empíricos, permitem à coordenação da equipe de 

resgate de fauna tomar decisões de extrema relevância para salvaguardar a mastofauna de 

grande e médio porte, uma vez sabida sobre a presença desses na área diretamente afetada. 

Animais de pequeno porte também fizeram parte do rol de espécies fotografadas por 

armadilhas fotográficas às proximidades da área em desmate. Notou-se em uma das 

fotografias que se utilizando de um mesmo poleiro, um roedor cuja espécie não pode ser 
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determinada, um marsupial (possivelmente G. microtarsus) e uma ave (Sclerurus scansor) 

foram diagnosticados. 

Fato relevante é a proximidade entre os registros do roedor e do marsupial; ambos 

deram-se no dia 16 de agosto de 2008, o primeiro às 19:17 h e o segundo às 20:53 h, ou seja, 

em um intervalo de aproximadamente uma hora e meia. Com base nesses dados muitas 

perguntas podem ser elaboradas como, por exemplo: 

1) Haveria grande disponibilidade de recurso alimentar na área próxima à armadilha 

fotográfica que beneficiasse a presença de roedores, marsupiais e aves? 

2) Há uma rota de fuga preferencial a algumas espécies? 

Nota-se, em um segundo flagrante, o retorno pelo mesmo caminho do marsupial, e 

cujo disparo da armadilha se deu às 02:54 h, do dia 17 de agosto, ou seja, seis horas 

após o primeiro registro.  

 Tal fato sugere ainda nova questão, como: 

1) Estariam esses animais investigando novas áreas para sua sobrevivência? 

Enfim, muitas questões podem ser levantadas por intermédio do método proposto. 

Mesmo que essas sejam altamente especulativas acredita-se que há uma nova visão dos reais 

problemas enfrentados pela fauna de vertebrados quando da supressão vegetacional e, por 

conseqüência, a destruição de seu hábitat. Assim, tal experimento presta-se mais como um 

estudo da arte sobre os reais efeitos dos impactos gerados por empreendimentos dessa 

natureza, com o fomento crítico do conhecimento acerca desses e o desenvolvimento de 

novos métodos que permitam levantamento de dados dentro do rigor científico que os tornem 

irrefutáveis perante a comunidade científica. 

 

Radio-telemetria 

 

 O uso da radiotelemtria ocorreu apenas em duas ocasiões, haja vista o pequeno 

número de mamíferos capturados. Na primeira ocasião um indivíduo fêmea de Caluromys 

philander, o qual foi encaminhado ao centro de triagem para cuidados médico-veterinários 

por possuir anisocoria pulilar (Figura 47), fato que sugere impacto na região cefálica e 

possivel perda parcial da visão, foi realocado após quase um mês de internamento. 
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FFiigguurraa  4477..  AAnniissooccoorriiaa  ppuuppiillaarr  eemm  CCaalluurroommyyss  pphhiillaannddeerr,,  aanniimmaall  rreessggaattaaddoo  dduurraannttee  aa  ssuupprreessssããoo  vveeggeettaacciioonnaall  ddoo  

ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  

A soltura do Caluromys philander ocorreu ao dia 9 de outubro de 2008, no início do 

período crepuscular vespertino. O local de soltura corresponde às coordenadas 22J 

0532784/7340391 (SAD69) e caracteriza-se por ser uma estrada abandonada que acompanha 

o ribeirão das Antas, cujo lado esquerdo dessa é composto por mata ciliar nativa, localizada 

em declive e bastante densa. Já o lado direito, é formado por um fragmento de eucalipto, que 

posteriormente dá lugar à mata nativa, bastante baixa e densa. Em um primeiro momento foi 

neste lado da trilha que a cuíca-lanosa buscou abrigo após a soltura. 

 Percebeu-se ao dia 22 de outubro de 2008 a paralização das atividades de 

movimentação circadiana do animal, cujo motivo precisava ser investigado imediatamente. 

Por intermédio da radio-telemetria conseguiu-se encontrar o artefato que emite o sinal de 

rádio caído sobre a serrapilheira ao dia 9 de novembro de 2008, à margem esquerda (mata 

nativa bem preservada). O pequeno emissor de rádio apresentava pêlos aderidos à sua 

superfície e a antena encontrava-se dobrada, sugerindo o uso de cavidade pelo animal, o qual 

poderia, por atrito, ter ocasionado seu descolamento (Figura 48). 
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FFiigguurraa  4488..  RRááddiioo  ttrraannssmmiissssoorr  uuttiilliizzaaddoo  eemm  iinnddiivvíídduuoo  ddee  CCaalluurroommyyss  pphhiillaannddeerr  rreeccuuppeerraaddoo  aappóóss  qquuaassee  uumm  mmêêss  ddee  

mmoonniittoorraammeennttoo..  

Acreditando-se que o animal se encontrava nas imediações da área de encontro do 

rádio-transmissor, foram instaladas 10 armadilhas tipo Shermann (Figura 49) buscando sua 

recaptura, a qual ocorreu já no segundo dia de esforço de recaptura (11 de novembro de 2008), 

instalada exatamente acima do local de encontro do aparelho (coordenada: 22J 

0532828/7340407; datum SAD 69). 

 

 

FFiigguurraa  4499..  AArrmmaaddiillhhaa  ttiippoo  SShheerrmmaannnn,,  nnaa  qquuaall  hhoouuvvee  aa  rreeccaappttuurraa  ddaa  ccuuííccaa--llaannoossaa  mmoonniittoorraaddaa  ppeellaa  eeqquuiippee  ddee  

rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  
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 Nota-se com essa recaptura que o animal encontrou abrigo bastante próximo de sua 

área de soltura (apenas 48 metros), encontrava-se em bom estado de saúde havendo, inclusive, 

aumento de seu peso corporal. O processo de anisocoria pupilar, embora tenha regredido 

bastante quando do seu internamento no centro de triagem, tornou-se quase imperceptível 

após a realocação (Figura 50); a área em que houve o corte da pelagem para a afixação do 

reádio-transmissor à pele estava quase que totalmente recoberta (Figura 50). O indivíduo 

ainda encontrava-se lactante (Figura 50), sugerindo que ainda haja cuidado parental da prole e, 

por esse motivo, sua realocação deu-se na mesma localidade no menor período possível. 

 A recolocação do rádio-transmissor não foi feita por ter metade de sua vida útil 

utilizada. Levando-se em conta que tais estudos específicos foram realizados para que norteie 

todas demais atividades do empreendimento (resgate de fauna devido a supressão 

vegetacional da bacia de acumulação e enchimento do reservatório e monitoramento de fauna), 

optou-se em utilizar um segundo aparelho destinado à essa fase do empreendimento em uma 

espécie ainda não investigada. 
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FFiigguurraa  5500..  CCaalluurroommyyss  pphhiillaannddeerr  rreeccaappttuurraaddoo  aappóóss  mmaaiiss  ddee  uumm  mmêêss  ddee  mmoonniittoorraammeennttoo  ppoorr  rraaddiioo--tteelleemmeettrriiaa..  

 

 Portanto, um segundo animal teve rádio-transmissor aderido à sua pele, o ouriço 

Sphiggurus villosus. Contudo, após sua soltura (5 horas) não houve mais encontro do sinal de 

rádio, não obstante o esforço da equipe, a qual percorreu toda área à margem esquerda do 

ribeirão das Antas que permitisse acesso por veículo ou a pé (trilhas e/ou estradas 

abandonadas). Duas hipóteses justificariam a perda do sinal: 1) animal com grande 

capacidade de dispersão e 2) esse efetuou a travessia do rio supracitado, adentrando as matas 

à sua margem direita e, portanto, inacessível aos monitores. 

 O emprego mais amplo desse equipamento certamente ocasionará resultados mais 

efetivos nas demais campanhas.  

 

6. AMOSTRAGENS-RÉQUIEM 

 O termo “amostragem-réquiem”, ainda não utilizado na literatura ecológica, é aqui 

apresentado pela primeira vez. Ele refere-se aos resultados de amostragens que, por meio de 

técnicas tradicionais, permitam um conhecimento – ainda que preliminar – em pontos ou 

áreas extensas que terão toda ou grande parte de sua paisagem modificada. As variáveis 

aplicáveis são principalmente a composição e atributos populacionais como abundância e 

frequência.  

 Essa proposta experimental visa, ainda que a título precário, prestar um testemunho 

sobre a biota referente a locais em que a constituição florística original será total e 

definitivamente alterada ou mesmo erradicada.  

 Para o presente teste, realizado nos pontos de desmate para a instalação do canteiro de 

obras de UHE-Mauá, utilizou-se o método de amostragem por pontos, cada um distanciado 

100 metros (aproximado), permanecendo-se 8 minutos em cada um, registrando todas as 

espécies visualizadas ou escutadas.  

 As áreas selecionadas para a pesquisa de campo foram a região da foz do rio das Antas, 

onde instalar-se-á a Casa de Força da UHE-Mauá e o ponto exato onde será construída o eixo 

da barragem do mesmo empreendimento.  

 

1. TRANSECTO FOZ DO RIO DAS ANTAS (futura Casa de Força da UHE-Mauá) 
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Descrição do transecto: Ao longo da estrada de acesso à barra do rio das Antas, em um local 

denominado regionalmente “Poço Preto”. O P10 está a pouco menos de 200 metros do local 

onde se iniciou o desmatamento para a instalação da Casa de Força da UHE-Mauá e P1 situa-

se a cerca de 1 km acima, seguindo o caminho de referida estrada. A vegetação é 

predominantemente florestal, com algumas representações de vegetação herbácea de beira-rio. 

Há muitas ávores de grande porte, especialmente perobas (Aspidosperma polyneuron) com 4-

6 metros de PAP; ausência de palmito e escassez de epífitas; subbosque relativamente aberto, 

mas em locais mais íngremes há adensamentos de caratuvas (Chusquea). 

 

Datas das amostragens:  

N° DA 

AMOSTRAGEM 

DATA HORÁRIO 

1 31 de julho de 2008 8:30 – 11:00 h 

2 1° de setembro de 2008 8:30 – 11:40 h 

3 28 de setembro de 2008 8:15 – 11:30 h 

4 30 de setembro de 2008 8:15 – 11:20 h 

 

Pontos amostrais: 

 UTM SAD 69 

P1 22 J 0531827/7341368 

P2 22 J 0531753/7341130 

P3 22 J 0531663/7341120 

P4 22 J 0531604/7341180 

P5 22 J 0531548/7341242 

P6 22 J 0531505/7341307 

P7 22 J 0531448/7341369 

P8 22 J 0531383/7341435 

P9 22 J 0531306/7341450 

P10 22 J 0531235/7341401 

 

Registros em cada um dos transectos (1-4):  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Fr 

Crypturellus obsoletus 2    3   2   0,08 
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Crypturellus tataupa 4 4         0,06 

Amazonetta brasiliensis   2        0,03 

Penelope obscura     3      0,03 

Theristicus caudatus 4    2  1   3 0,10 

Ictinia plumbea        3  34 0,08 

Rupornis magnirostris       234 23 3  0,15 

Caracara plancus          4 0,03 

Vanellus chilensis      2     0,03 

Patagioenas picazuro 2 2         0,06 

Patagioenas cayennensis 14 134  14  14     0,23 

Patagioenas plumbea      1     0,03 

Leptotila verreauxi 24 2 2   3  3   0,15 

Geotrygon montana  3 4    4    0,08 

Aratinga leucophthalma  2 12   4  2   0,13 

Pyrrhura frontalis     1   3   0,06 

Forpus xanthopterygius  4 2    2 2  134 0,18 

Pionopsitta pileata   4        0,03 

Pionus maximiliani 3    3      0,06 

Glaucidium brasilianum 2          0,03 

Piaya cayana 4 4 12 134 13 12 2  3  0,33 

Tapera naevia      3 4 4 4 4 0,13 

Dromococcyx pavoninus 1  4        0,06 

Phaethornis eurynome 4  2 3 2  4  14 1 0,20 

Chlorostilbon lucidus          3 0,03 

Trogon surrucura 234 24 2 12    12   0,25 

Malacoptila striata     1      0,03 

Megaceryle torquata        2   0,03 

Ramphastos dicolorus 34 4 4 4       0,13 

Pteroglossus bailloni         23 3 0,08 

Picumnus temminckii  23 2 12  2 4    0,18 

Veniliornis spilogaster  4 2 12 2 23 23  34  0,28 

Piculus aurulentus 2   2  2 2  23 4 0,18 

Colaptes melanochloros   3   3     0,06 

Dryocopus lineatus 2     2 2    0,08 

Batara cinerea 1234 234 24 2 2   23 4 4 0,38 

Mackenziaena severa 4     2 4    0,08 

Thamnophilus caerulescens 23 234 2 13  134 1 1  1 0,35 

Dysithamnus mentalis 23     2     0,08 

Drymophila ochropyga 123 34 124 123 1 34   4  0,38 

Drymophila malura      2     0,03 

Pyriglena leucoptera 2 1         0,06 

Chamaeza campanisona  1      3   0,06 

Conopophaga lineata 3 34    2     0,10 

Grallaria varia 14 134     13    0,18 

Sclerurus scansor   1        0,03 

Psiloramphus guttatus 234 24 24        0,18 
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Scytalopus indigoticus 4 1 4  14  1    0,15 

Sittasomus griseicapillus  3 23 4 3 13  23 3  0,25 

Xiphorhynchus fuscus  3    234     0,10 

Campylorhamphus falcularius 3          0,03 

Synallaxis ruficapilla 234 2  3 24 1 13 12   0,30 

Synallaxis cinerascens        3   0,03 

Synallaxis spixi  2 124 2 1234    2 124 0,33 

Cranioleuca obsoleta  4   3   2 3 4 0,13 

Cranioleuca pallida    2       0,03 

Philydor rufum 4 3 24 234       0,18 

Clibanornis dendrocolaptoides 23 134 4 12  234 1    0,30 

Syndactyla rufosuperciliata        3   0,03 

Automolus leucophthalmus  3         0,03 

Xenops rutilans        1 4  0,06 

Leptopogon amaurocephalus 3 4         0,06 

Mionectes rufiventris    2     2  0,06 

Hemitriccus diops 12 2 1234    1    0,20 

Myiopagis caniceps     2 4 4  1  0,25 

Myiopagis viridicata 2 2  4  2  2   0,13 

Phyllomyias fasciatus        2   0,03 

Camptostoma obsoletum      2 2  24 12 0,15 

Poecilotriccus plumbeiceps 1 124 124 2 12 12 134    0,38 

Todirostrum poliocephalum    1   134 4 1234  0,20 

Myiornis auricularis 2          0,03 

Tolmomyias sulphurescens 4  2 4 4 24 24  13  0,25 

Myiophobus fasciatus    1       0,03 

Cnemotriccus fuscatus   1        0,03 

Lathrotriccus euleri   4  3      0,06 

Capsiempsis flaveolus  34 34    13    0,15 

Colonia colonus 1    3 4 24    0,13 

Myiozetetes similis      2 4 34 24 2 0,18 

Pitangus sulphuratus     2    3  0,06 

Myiodynastes maculatus 4  3    34 34   0,15 

Myiarchus ferox     34 3     0,08 

Tyrannus melancholicus        3  4 0,06 

Chiroxiphia caudata  1234 234 123 234 14 13 123 234  0,58 

Ilicura militaris    1       0,03 

Schiffornis virescens 1 1 12 1 1   3   0,18 

Pachyramphus castaneus   23 24 23 2 24 2   0,25 

Pachyramphus viridis   2   2 2 2 4  0,13 

Pachyramphus validus     34 4   4  0,25 

Cyclarhis gujanensis 1234 234 1234 12 123 234 1234 1234 234 24 0,80 

Vireo olivaceus 34 34 34 34 34 24 24 24 34  0,45 

Hylophilus poicilotis      2  2   0,06 

Cyanocorax chrysops     3      0,03 

Pygochelidon cyanoleuca  1   1 1   1  0,10 
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Turdus rufiventris 13 24 2 2  14 3  3 3 0,28 

Turdus amaurochalinus 1   2  2 23   4 0,15 

Turdus leucomelas   4 4 13 4   2 4 0,18 

Cissopis leverianus 3 123 24   1 12 12   0,28 

Habia rubica      3     0,03 

Pipraeidea melanonota     4      0,03 

Trichothraupis melanopis 3   2  4     0,08 

Tachyphonus coronatus 34 123  13  24  12  24 0,33 

Thraupis sayaca 4     4     0,06 

Hemithraupis guira 34  3 24 2   4 2 1 0,23 

Conirostrum speciosum      4     0,03 

Coereba flaveola          1 0,03 

Zonotrichia capensis 4      4 4 3 34 0,15 

Arremon semitorquatus   34 3 2    24  0,15 

Sporophila caerulescens 4       2   0,06 

Saltator fuliginosus 234 1234 23 123 23 23 2   3 0,45 

Saltator similis 123 234 34 124 1234 234 134 134 23 13 0,70 

Cyanoloxia moesta      3     0,03 

Parula pitiayumi  4 23 234 234 34  12 134 234 0,48 

Geothlypis aequinoctialis  2 2 2    3   0,10 

Basileuterus culicivorus 234 2 234 34 1234 123 1 13 123 134 0,63 

Basileuterus leucoblepharus 1234 123 1234 1 124 124 134 234 13 1 0,68 

Cacicus haemorrhous    4 3 234  23 34  0,23 

Cacicus chrysopterus 23 2 4   2     0,13 

Euphonia chlorotica    4    3   0,06 

LEGENDA: Fr, frequência relativa (quociente do número de pontos amostrados pelo total de pontos amostrados 

(40) 

 

Caracterização avifaunística 

 Cento e dezoito espécies de aves foram encontradas ao longo das quatro amostragens 

realizadas, cada qual em dez pontos na região da foz do rio das Antas (total de 40 pontos). 

Desse total, 26 espécies foram constatadas em mais de 25% dos pontos, sendo consideradas 

representativas da área amostrada. As espécies mais características, cujas freqüências 

excederam 50% são: Chiroxiphia caudata, Cyclarhis gujanensis, Saltator similis, 

Basileuterus culicivorus e B.leucoblepharus. 

 

2. TRANSECTO SALTO MAUÁ (futuro Eixo da Barragem da UHE-Mauá) 

 

Descrição do transecto: Ao longo de uma picada que acompanha proximamente a margem 

direita do Rio Tibagi contígua ao local previsto para ser o eixo da barragem da UHE-Mauá. O 
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P1 coincide com cerca de 200 metros adiante da entrada desta picada a partir de estrada 

secundária e P10 é o fim desta mesma picada, onde deságua um pequeno córrego a pouco 

menos de 1 km a montante do rio. A floresta é bem conservada e antiga, com muitas epífitas, 

bastante úmida e subbosque denso, eventualmente com adensamentos de caratuvas (Chusquea) 

e com notável presença de palmeiras-juçara (Euterpe edulis). 

 

Datas das amostragens: 

N° DA 

AMOSTRAGEM 

DATA HORÁRIO 

1 29 de julho de 2008 8:00 – 11:00 h 

2 1° de agosto de 2008 7:15 – 10:30 h 

 

Pontos amostrais*: 

 UTM SAD 69 

P1 22 J 0530784/7338661 

P2 22 J 0530710/7338705 

P3 22 J 0530655/7338759 

P4 15 S 0343898/4302301 

P5 22 J 0530208/7338975 

P6 não anotado 

P7 22 J 0530345/7338805 

P8 22 J 0530268/7338822 

P9 22 J 0530191/7338852 

P10 22 J 053051?/7338932 

* A amostragem 1 contemplou apenas os pontos P1 e P2. 

 

Registros em cada um dos transectos (1-2): 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Fr 

Crypturellus obsoletus 2          0,08 

Odontophorus capueira 2          0,08 

Milvago chimachima 1          0,08 

Micrastur semitorquatus     2      0,08 

Patagioenas picazuro 1 1         0,17 

Patagioenas cayennensis  2  2  2 2  2  0,42 

Patagioenas plúmbea      2     0,08 
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Geotrygon Montana  2  2       0,17 

Aratinga leucophthalma   2      2  0,17 

Pyrrhura frontalis    2   2    0,17 

Pionopsitta pileata     2      0,08 

Pionus maximiliani  1  2       0,17 

Piaya cayana    2   2  2  0,25 

Phaethornis eurynome         2  0,08 

Thalurania glaucopis      2     0,08 

Trogon rufus 1  2    2 2 2 2 0,50 

Trogon surrucura 2 2    2     0,25 

Megaceryle torquata 2          0,08 

Malacoptila striata     2      0,08 

Baryphthengus ruficapillus      2  2 2  0,25 

Picumnus temmincki 1          0,08 

Veniliornis spilogaster   2  2 2   2  0,33 

Piculus aurulentus    2  2     0,17 

Colaptes melanochloros  1         0,08 

Batara cinérea   2        0,08 

Mackenziaena severa  2   2    2  0,25 

Thamnophilus caerulescens 2 2 2 2 2  2  2  0,58 

Dysithamnus mentalis 2 1 2 2 2  2 2   0,58 

Drymophila ochropyga    2 2      0,17 

Conopophaga lineata 1 1     2 2   0,33 

Chamaeza campanisona      2     0,08 

Grallaria varia 2  2  2 2 2    0,42 

Sclerurus scansor     2      0,08 

Scytalopus indigoticus      2     0,08 

Sittasomus griseicapillus 12 12 2  2   2 2 2 0,75 

Xiphorhynchus fuscus  2 2 2 2 2 2    0,50 

Synallaxis ruficapilla 1  2  2  2    0,33 

Synallaxis cinerascens 2          0,08 

Syndactyla rufosuperciliata 1          0,08 

Philydor rufum        2 2  0,17 

Automolus leucophthalmus 1    2 2     0,25 

Lochmias nematura 12 1         0,25 

Leptopogon amaurocephalus 1 2   2      0,25 

Phyllomyias burmeisteri   2        0,08 

Hemitriccus diops   2  2 2     0,25 

Myiopagis caniceps     2      0,08 

Camptostoma obsoletum  2       2  0,17 

Todirostrum poliocephalum    2 2      0,17 

Tolmomyias sulphurescens 2 12 2 2 2    2  0,58 

Platyrinchus mystaceus 1      2    0,17 

Myiornis auricularis    2       0,08 

Capsiempsis flaveolus     2      0,08 

Colonia colonus  2 2  2      0,25 
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Pitangus sulphuratus 12 2 2   2 2 2 2 2 0,75 

Myiarchus ferox      2     0,08 

Chiroxiphia caudata 12 12 2 2 2  2  2  0,75 

Ilicura militaris 2          0,08 

Pachyramphus viridis 2  2 2       0,25 

Pachyramphus castaneus 2 12 2        0,33 

Cyclarhis gujanensis    2  2   2  0,25 

Turdus rufiventris  1         0,08 

Turdus leucomelas   2 2 2      0,25 

Turdus albicollis  2         0,08 

Tachyphonus coronatus        2   0,08 

Habia rubica 2  2  2 2     0,33 

Hemithraupis guira 12 12    2     0,42 

Saltator fuliginosus 1 1         0,17 

Saltator similis        2   0,08 

Parula pitiayumi 2 1   2    2 2 0,42 

Geothlypis aequinoctialis 2          0,08 

Basileuterus culicivorus 12 12 2 2 2 2 2 2  2 0,92 

Basileuterus leucoblepharus 12 1 2 2 2 2 2  2 2 0,83 

Cacicus haemorrhous     2  2 2 2 2 0,42 

LEGENDA: Fr, frequência relativa (quociente do número de pontos amostrados pelo total de pontos amostrados 

(12) 

 

 

Caracterização avifaunística 

 Um total de 73 espécies de aves foi registrado ao longo das duas amostragens, que 

totalizaram 12 pontos amostrados na região do Salto Mauá. Trinta e duas espécies foram 

constatadas em mais de 25% dos pontos, sendo consideradas representativas da área 

amostrada. As espécies mais características, cujas freqüências excederam 50% são: Trogon 

rufus, Thamnophilus caerulescens, Dysithamnus mentalis, Sittasomus griseicapillus, 

Xiphorhynchus fuscus, Tolmomyias sulphurescens, Pitangus sulphuratus, Chiroxiphia 

caudata, Basileuterus culicivorus e B. leucoblepharus. 
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CURRÍCULOS  

 

1. Marcelo Faria Cardoso  

CRM – Z  0550 

 
Curriculum Vitae 
_________________________________________________________________________________
_____ 

Dados Pessoais 

 
Nome  Marcelo Faria Cardoso 
Filiação  Alcides Cardoso e Maria Regina Faria Cardoso 
Nascimento  13/10/1975 - Salvador/BA - Brasil 
Carteira de Identidade  62840137 iipr - PR - 02/04/1992 
CPF  01868440931 
 
Endereço residencial José Merhy 1180 
 Boa Vista - Curitiba 
 82560-440, PR - Brasil 
 Telefone: 41 30147153 
  
 
Endereço profissional  Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, chpar 
 Br 116 
 Jardim das Américas - Curitiba 
 81531-990, PR - Brasil 
 Telefone: 41 33616307 
 
Endereço eletrônico  
 e-mail para contato : marcelo.cardoso@lactec.org.br 
 e-mail alternativo : marcelo@ama.bio.br 
 
_________________________________________________________________________________
_____ 

Formação Acadêmica/Titulação 

 
2004 - 2006  Mestrado em Ciências Veterinárias.  
 Universidade Federal do Paraná, UFPR, Curitiba, Brasil 
 Título: Efeitos da Sísmica 3D com cabos de fundo sobre peixes recifais, Ano de 

obtenção: 2006 
 Orientador: Antonio Ostrensky 
 Bolsista do(a): fundepar 
 
1994 - 1999  Graduação em Zootecnia.  
 Faculdades Integradas Espírita, FIE, Curitiba, Brasil 
 Título: Técnicas para cultivo de moluscos 
 Orientador: Adriano Marenzi 
 
 
_________________________________________________________________________________
_____ 

Formação complementar 

 
1996 - 1996  Curso de curta duração em Microinformática.  
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 Microcamp, MICROCAMP, Brasil 
 
1999 - 1999  Curso de curta duração em Cultivo de camarões marinhos.  
 Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, Curitiba, Brasil 
 
2000 - 2000  Curso de curta duração em Manejo de sementes de ostras.  
 Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianopolis, Brasil 
 
2001 - 2001  Curso de curta duração em Arrais Amador.  
 Loba do Mar, LM, Brasil 
 
2005 - 2005  Formação de instrutores de piscicultura.  
 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, Brasil 
 
2006 - 2006  Curso de curta duração em Plano de Gerênciamento de Resíduos Sólidos.  
 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, Brasil 
 
2006 - 2006  Curso de curta duração em De olho na qualidade 5 S.  
 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, Brasil 
 
2006 - 2007  Curso de curta duração em Mercados Futuros.  
 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, Brasil 
 
 
_________________________________________________________________________________
_____ 

Atuação profissional 
 
 

1. Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC 
_______________________________________________________________________

_____ 
Vínculo institucional 
  
2008 - Atual   Vínculo: Celetista formal , Enquadramento funcional: Pesquisador , 

Carga horária: 40,  Regime: Integral  
 
_______________________________________________________________________

_____ 
Atividades 
  
2008 - 2008 Projetos de pesquisa, chpar 
 Participação em projetos: 
 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Ilha do Mel 
 
2008 - 2012 Projetos de pesquisa, chpar 
 Participação em projetos: 
 Programa de inventário, monitoramento e manejo da ictiofauna para o reservatório da 

usina hidrelétrica de Mauá, no rio Tibagi, Paraná 
 
2008 - 2009 Projetos de pesquisa, chpar 
 Participação em projetos: 
 Elaboração do Plano de Resgate e Monitoramento de Melissofauna  do reservatório da 

UHE Mauá e Resgate Científico de abelhas nativas na área do canteiro de obras da 
UHE Mauá , Estudos e pesquisa visando identificar a cadeia produtiva de pesca no rio 
Tibagi na área de influência direta da UHE Mauá , Resgate de fauna e flora no canteiro 
de obras da UHE Mauá , Realização de estudos de quantificação dos passivos das 
atividades minero-energética em Figueira-Pr e proposição de medidas mitigadoras, 
compensatórias e reparadoras , Estudos e pesquisa visando definição de critérios 
técnicos relativos ao tamanho de módulos mínimos de propriedade rural das famílias 
diretamente atingida pela UHE Mauá , Relatório Ambiental Simplificado para linha de 
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transmissão Mauá - Figueira , Inventário florestal, modelagem matemática e plano de 
supressão da vegetação da UHE Mauá , Realização de estudos complementares ao 
EIA RIMA do complexo termelétrico norte pioneiro, considerando o novo local de 
instalação dos empreendimentos 

 
09/2008 - Atual Pesquisa e Desenvolvimento, chpar, DVMA 
 Linhas de Pesquisa: 
 Pesquisa em Meio Ambiente , RAS , EIA-RIMA , PBA 
 
2007 - 2007 Projetos de pesquisa, chpar 
 Participação em projetos: 
 Atendimento às condicionantes da licença prévia para a implementação da usina 

hidrelétrica de mauá, no rio Tibagi, cadeia produtiva da apicultura e abelhas nativas 
 
2007 - 2010 Projetos de pesquisa, chpar 
 Participação em projetos: 
 Desenvolvimento de um modelo de avaliação da eficiência da escada de peixes da 

UHE Ilha dos Pombos - fase II 
 
 
 

2. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-Pr - SENAR-PR 
_______________________________________________________________________

_____ 
Vínculo institucional 
  
2007 - Atual   Vínculo: Prestador de serviço , Enquadramento funcional: Instrutor,  

Regime: Parcial  
 
_______________________________________________________________________

_____ 
Atividades 
  
05/2007 - Atual Especialização 
 Especificação:  
 Descarte, organização, limpeza, higiene e ordem mantida. 
 
01/2007 - Atual Especialização 
 Especificação:  
 biologia. morfoloia, preparação de viveiros, construção de viveiros, piscicultura orgânica, 

oportunidades de mercado, arraçoamento, invasoras, predadores, fertilização, 
adubação, coleta e análise de solos, despesca e beneficiamento de pescados. 

 
 
 

3. Assessoria e Meio Ambiente - AMA 
_______________________________________________________________________

_____ 
Vínculo institucional 
  
2004 - 2008    Vínculo: Proprietário , Enquadramento funcional: Diretor e 

pesquisador , Carga horária: 90,  Regime: Integral  
 
_______________________________________________________________________

_____ 
Atividades 
  
04/2007 - Atual Pesquisa e Desenvolvimento, LACTEC 
 Linhas de Pesquisa: 
 Estudo e avaliação de impactos ambientais. , Instrutor dos cursos de Piscicultura, De 

olho na qualidade e Mercados futuros. , Elaboração de Projeto Básico Ambiental. 
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01/2007 - Atual Treinamento, AMA-SENAR 
 Especificação:  
 Curso 5s. , Curso de piscicultura. 
 
 
 

4. Universidade Federal do Paraná - UFPR 
_______________________________________________________________________

_____ 
Vínculo institucional 
  
2001 - 2007    Vínculo: Autônomo , Enquadramento funcional: Técnico pesquisador , 

Carga horária: 60,  Regime: Integral  
2000 - 2000    Vínculo: estágio , Enquadramento funcional: técnico , Carga horária: 

48,  Regime: Dedicação Exclusiva  
 
_______________________________________________________________________

_____ 
Atividades 
  
06/2005 - 12/2006 Projetos de pesquisa, Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos 

Ambientais 
 Participação em projetos: 
 Indução a desova e testes de fixação da larva do mexilhão dourado. 
 
01/2005 - 10/2006 Pesquisa e Desenvolvimento, Grupo Integrado de Aquicultura e 

Estudos Ambientais 
 Linhas de Pesquisa: 
 Estudo sobre a biologia do mexilhão dourado (limnoperna fortunei) 
 
01/2005 - 12/2006 Projetos de pesquisa, Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos 

Ambientais 
 Participação em projetos: 
 Análise da eficiência na filtragem de água da estação de tratamento da Sanepar vila C,  

em relação a larva do mexilhão dourado. 
 
04/2004 - 01/2005 Projetos de pesquisa, Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos 

Ambientais, Gia 
 Participação em projetos: 
 Identificação e avaliação do agente causador da mortandade de caranguejos da 

espécie uçá no estado de Sergipe. 
 
03/2003 - 05/2003 Projetos de pesquisa, Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos 

Ambientais, Gia 
 Participação em projetos: 
 Avaliação e monitoramento de impactos ambientais em sísmica de petróleo e gás 

natural com cabos de fundo e arranjo de 8 air guns. 
 
02/2003 - 05/2003 Projetos de pesquisa, Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos 

Ambientais 
 Participação em projetos: 
 Diagnóstico da mortandade de peixes no baixo sul da Bahia. Relação com plataforma 

de petróleo. 
 
12/2002 - 03/2003 Projetos de pesquisa, Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos 

Ambientais, Gia 
 Participação em projetos: 
 Larvicultura de caranguejo da espécie uçá para repovoamento de áreas degradadas 

pelo derrame de petróleo. 
 
01/2002 - 03/2002 Projetos de pesquisa, Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos 

Ambientais, Gia 
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 Participação em projetos: 
 Análise e monitoramento de impactos ambientais causados pela sísmica de gás natural 

e petróleo em águas rasas com arranjo de 4 air guns e cabos de fundo. 
 
06/2001 - 11/2001 Projetos de pesquisa, Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos 

Ambientais, Gia 
 Participação em projetos: 
 Avaliação dos impactos ambientais causados pelo derrame de nafta ocorrido no navio 

Norma na baia de Paranaguá. 
 
07/2000 - 07/2000 Estágio, Gia, Gia 
 Estágio:  
 Fomento e extensão de cultivo de ostras em Guaraqueçaba-PR 
 
 
 

5. Companhia Paranaense de Energia - COPEL 
_______________________________________________________________________

_____ 
Vínculo institucional 
  
2007 - 2007    Vínculo: Contrato , Enquadramento funcional: Coorddenador , Carga 

horária: 40,  Regime: Integral  
 
_______________________________________________________________________

_____ 
Atividades 
  
02/2007 - 12/2007 Pesquisa e Desenvolvimento, Laboratório Central de Pesquisa e 

Desenvolvimento 
 Linhas de Pesquisa: 
 EIA-RIMA 
 
2006 - 2009 Projetos de pesquisa, Centro de Hidráulica e Hidrologia Professor 

Parigot de Souza 
 Participação em projetos: 
 Elaboração de estudos sócio-ambientais nas terras indígenas de Queimadas e Mococa 

em atendimento ao termo de referência Funai - ofício n. 235/CMAM/CGPIMA/2006 
 
 
 

6. Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 
_______________________________________________________________________

_____ 
Vínculo institucional 
  
1999 - 1999    Vínculo: estágio , Enquadramento funcional: técnico , Carga horária: 

60,  Regime: Integral  
 
_______________________________________________________________________

_____ 
Atividades 
  
01/1999 - 04/1999 Estágio, Centro de Educação de Ciências Tecnológicas, da Terra e 

do Mar, Departamento de Oceanografia 
 Estágio:  
 Manejo, pesquisa e comercialização de moluscos marinhos. 
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7. Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais - GIA 
_______________________________________________________________________

_____ 
Vínculo institucional 
  
2001 - 2007    Vínculo: Pesquisador , Enquadramento funcional: Pesquisador , 

Carga horária: 60,  Regime: Integral  
 
_______________________________________________________________________

_____ 
Atividades 
  
06/2001 - 03/2007 Pesquisa e Desenvolvimento, Gia 
 Linhas de Pesquisa: 
 Avaliação de impactos ambientais , Reprodução de organismos aquáticos , 

Monitoramento ambiental. , Maricultura. 
 
 
 

8. Governo do Estado do Paraná - GOVERNO/PR 
_______________________________________________________________________

_____ 
Vínculo institucional 
  
2001 - 2003    Vínculo: Técnico , Enquadramento funcional: Técnico , Carga horária: 

40,  Regime: Integral  
 
_______________________________________________________________________

_____ 
Atividades 
  
10/2001 - 2003 Projetos de pesquisa, Secretaria do Meio Ambiente e Recrusos 

Hídricos 
 Participação em projetos: 
 Fomento e pesquisa com técnicas de cultivo de ostras nativas. 
 
 
 

9. Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC-PR 
_______________________________________________________________________

_____ 
Vínculo institucional 
  
2000 - 2000    Vínculo: estágio , Enquadramento funcional: técnico , Carga horária: 

60,  Regime: Integral  
 
_______________________________________________________________________

_____ 
Atividades 
  
02/2000 - 08/2000 Estágio, Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, Departamento de 

Zootecnia 
 Estágio:  
 Pesquisa, reprodução e larvicultura de organismos aquáticos. 
 
 
 

10. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Paraná - 
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EMATER/PR 
_______________________________________________________________________

_____ 
Vínculo institucional 
  
1998 - 1998    Vínculo: estágio , Enquadramento funcional: técnico , Carga horária: 

60,  Regime: Integral  
 
_______________________________________________________________________

_____ 
Atividades 
  
12/1998 - 12/1998 Estágio, Aquicultura, Aquicultura 
 Estágio:  
 Montagem de estruturas de cultivo de rãs, atendimento ao público e palestras sobre 

cultivo de rãs. 
 
 
 

11. Fazenda Céu Azul - FAZENDA CÉU AZUL 
_______________________________________________________________________

_____ 
Vínculo institucional 
  
1999 - 2003    Vínculo: funcionário , Enquadramento funcional: funcionário , Carga 

horária: 60,  Regime: Integral  
 
_______________________________________________________________________

_____ 
Atividades 
  
01/1999 - 12/2003 Serviço Técnico Especializado, Fazendo Céu Azul, Paranaguá 
 Especificação:  
 Conferência de estufamento de containers de soja orgânica 
 
 
 

_________________________________________________________________________________
_____ 

Linhas de pesquisa 

 
1. Avaliação de impactos ambientais 
 
 Objetivos:Estudo e avaliação de impactos ambientais com sísmica de petróleo. 

Com arranjo de 8 canhões de ar. 
 
2. Maricultura. 
 
 Objetivos:Produção e reprodução de organismos aquáticos. 
 
3. Monitoramento ambiental. 
 
 Objetivos: 
 
4. Reprodução de organismos aquáticos 
 
 Objetivos: 
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5. Estudo sobre a biologia do mexilhão dourado (limnoperna fortunei) 
 
 Objetivos: 
 
6. Elaboração de Projeto Básico Ambiental. 
 
 Objetivos:Elaboração de Projeto Básico Ambiental, medidas compensatórias e 

mitigadoras. 
 
7. Estudo e avaliação de impactos ambientais. 
 
 Objetivos:Avalair e quantificar impactos ambientais, relacionados a atividades 

antrópicas. 
 
8. Instrutor dos cursos de Piscicultura, De olho na qualidade e Mercados futuros. 
 
 Objetivos:Qualificar e promover a família rural. 
 
9. EIA-RIMA 
 
 Objetivos: 
 
10. EIA-RIMA 
 
 Objetivos: 
 
11. PBA 
 
 Objetivos: 
 
12. Pesquisa em Meio Ambiente 
 
 Objetivos: 
 
13. RAS 
 
 Objetivos: 
 
 
_________________________________________________________________________________
_____ 

Projetos 

 
2008 - 2009 Relatório Ambiental Simplificado para linha de transmissão Mauá - Figueira 
 Descrição: RAS de geologia, geomorfologia e solos para LT Mauá - Figueira 
Situação: Concluído Natureza: Desenvolvimento 
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2008 - 2009 Realização de estudos complementares ao EIA RIMA do complexo termelétrico 

norte pioneiro, considerando o novo local de instalação dos empreendimentos 
 Descrição: EIA-RIMA para instalação de termoelétrica em novo local 
Situação: Em Andamento Natureza: Desenvolvimento 
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
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2008 - 2009 Estudos e pesquisa visando definição de critérios técnicos relativos ao tamanho de 
módulos mínimos de propriedade rural das famílias diretamente atingida pela UHE 
Mauá 

 Descrição: Levantamento das características culturais e comerciais dos atingidos pela UHE 
Mauá para criação de modulos mínimos rurais para reassentamento 
Situação: Em Andamento Natureza: Desenvolvimento 
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2008 - 2009 Inventário florestal, modelagem matemática e plano de supressão da vegetação 

da UHE Mauá 
 Descrição: Inventário florestal e levantamento da fitomassa para subsidiar a modelagem 
matemática para elaborar plano de supressão vegetal 
Situação: Em Andamento Natureza: Desenvolvimento 
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2008 - 2012 Programa de inventário, monitoramento e manejo da ictiofauna para o reservatório 

da usina hidrelétrica de Mauá, no rio Tibagi, Paraná 
 Descrição: Levantamento das espécies e quantidade de espécimes encontradas na àrea de 
Influência do empreendimento para subsidiar os impactos causados 
Situação: Em Andamento Natureza: Desenvolvimento 
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2008 - 2009 Resgate de fauna e flora no canteiro de obras da UHE Mauá 
 Descrição: Resgate científico de fauna e flora no canteiro de obras da UHE Mauá 
Situação: Concluído Natureza: Desenvolvimento 
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2008 - 2009 Elaboração do Plano de Resgate e Monitoramento de Melissofauna  do 

reservatório da UHE Mauá e Resgate Científico de abelhas nativas na área do 
canteiro de obras da UHE Mauá 

 Descrição: Elaboração dos Planos de Resgate e Monitoramento de abelhas nativas. Resgate 
de abelhas n ativas no canteiro de obras da UHE Mauá. 
Situação: Concluído Natureza: Desenvolvimento 
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2008 - 2009 Estudos e pesquisa visando identificar a cadeia produtiva de pesca no rio Tibagi 

na área de influência direta da UHE Mauá 
 Descrição: Levantamento da cadeia produtiva da pesca, visando avaliar os impactos 
causados pela instalação da UHE-Mauá 
Situação: Concluído Natureza: Desenvolvimento 
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2008 - 2008 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Ilha do Mel 
 Descrição: Diagnóstico e Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Ilha do Mel 
Situação: Concluído Natureza: Desenvolvimento 
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Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2008 - 2009 Realização de estudos de quantificação dos passivos das atividades minero-

energética em Figueira-Pr e proposição de medidas mitigadoras, compensatórias 
e reparadoras 

 Descrição: Avaliação dos impactos ambientais de mineradora de carvão sobre a vegeteção, 
arqueologia, fauna, e qualidade da água 
Situação: Em Andamento Natureza: Desenvolvimento 
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2007 - 2007 Atendimento às condicionantes da licença prévia para a implementação da usina 

hidrelétrica de mauá, no rio Tibagi, cadeia produtiva da apicultura e abelhas 
nativas 

 Descrição: Avaliação dos Impactos sobre a cadeia produtiva da apicultura e abelhas nativas. 
Situação: Concluído Natureza: Desenvolvimento 
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2007 - 2010 Desenvolvimento de um modelo de avaliação da eficiência da escada de peixes 

da UHE Ilha dos Pombos - fase II 
 Descrição: Desenvolvimento de um modelo de avaliação da eficiência da escada de peixes 
da UHE Ilha dos Pombos - fase II 
Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa 
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2006 - 2009 Elaboração de estudos sócio-ambientais nas terras indígenas de Queimadas e 

Mococa em atendimento ao termo de referência Funai - ofício n. 
235/CMAM/CGPIMA/2006 

 Descrição: Levantamento de Impactos Sócio Ambientais causados pela instalação de Usina 
Hidrelétrica. 
Situação: Concluído Natureza: Desenvolvimento 
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2005 - 2006 Indução a desova e testes de fixação da larva do mexilhão dourado. 
 Descrição: Indução a desova do mexilhão dourado para testar protocolos de tratamento. 
Testes de fixação em diferentes substratos. 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (1); Mestrado profissionalizante (1); Doutorado (2);  
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2004 - 2007 Análise da eficiência na filtragem de água da estação de tratamento da Sanepar 

vila C,  em relação a larva do mexilhão dourado. 
 Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (1); Mestrado profissionalizante (1); Doutorado (2);  
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
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2004 - 2004 Identificação e avaliação do agente causador da mortandade de caranguejos da 

espécie uçá no estado de Sergipe. 
 Descrição: Coleta para identificação do agente causador da mortandade do caranguejo uçá 
ucides cordatus no estado de Sergipe. 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (2); Especialização (0); Mestrado acadêmico (1); Mestrado 
profissionalizante (0); Doutorado (2);  
Integrantes: Marcelo Faria CardosoAntonio Ostrensky (Responsável); Walter Boeger; Rogério Vianna; 
Gisele Geraldine; Robert Picholvsky 
Financiador(es): Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe-ITPS 
 
 
2003 - 2003 Diagnóstico da mortandade de peixes no baixo sul da Bahia. Relação com 

plataforma de petróleo. 
 Descrição: Avaliaçção das causas da mortandade de peixes ocorrida no baixo sul baiano. 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (2); Doutorado (3);  
Integrantes: Marcelo Faria Cardoso (Responsável);  
Financiador(es):  
 
 
2003 - 2004 Avaliação e monitoramento de impactos ambientais em sísmica de petróleo e gás 

natural com cabos de fundo e arranjo de 8 air guns. 
 Descrição: Avaliação e monitoramento de impactos ambientais em peixes e zooplâncton em 
sísmica de petróleo e gás natural com cabos de fundo e arranjo de 8 air guns. 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (4); Especialização (0); Mestrado acadêmico (1); Mestrado 
profissionalizante (0); Doutorado (2);  
Integrantes: Marcelo Faria CardosoAntonio Ostrensky (Responsável); Walter Boeger; Rogério Vianna; 
Newton Spholz; Gisele Geraldine; Robert Picholvsky 
Financiador(es): Grant Geophisical do Brasil-GRANT 
 
 
2002 - 2002 Análise e monitoramento de impactos ambientais causados pela sísmica de gás 

natural e petróleo em águas rasas com arranjo de 4 air guns e cabos de fundo. 
 Descrição: Avaliação e monitoramento de impactos ambientais de sísmica de gás natural e 
petróleo com cabos de fundo e arranjo de 4 air guns, realizado pela empresa Grant geophisical. 
Experimentos e monitoramento realizado com camarões, lagostas, peixes e zooplâncton. 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (2); Especialização (0); Mestrado acadêmico (2); Mestrado 
profissionalizante (0); Doutorado (1);  
Integrantes: Marcelo Faria CardosoAntonio Ostrensky (Responsável); Gisele Geraldine; Ubiratã Silva; 
Fabio Xavier 
Financiador(es): El Paso-EL PASO 
 
 
2002 - 2003 Larvicultura de caranguejo da espécie uçá para repovoamento de áreas 

degradadas pelo derrame de petróleo. 
 Descrição: Larvicultura em laboratório em alta escala para repovoamento de áreas 
degradadas, da espécie ucides cordatus. Pesquisa e desenvolvimento com técnicas de criação de 
caranguejos. 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (2); Especialização (0); Mestrado acadêmico (2); Mestrado 
profissionalizante (0); Doutorado (2);  
Integrantes: Marcelo Faria CardosoUbiratã Silva; Robert picholsky; Fabio Xavier; Éder Gomes; 
Antônio Ostrensky (Responsável) 
Financiador(es): Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro-PETROBRAS 
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2001 - 2001 Avaliação dos impactos ambientais causados pelo derrame de nafta ocorrido no 

navio Norma na baia de Paranaguá. 
 Descrição: Coleta, análise, e monitorameto da qualidade da água na baia de Paranaguá nas 
proximidades do local do acidente com navio Norma, ocorrendo o derrame de nafta. 
Situação: Concluído Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Graduação (3); Especialização (0); Mestrado acadêmico (2); Mestrado 
profissionalizante (0); Doutorado (1);  
Integrantes: Marcelo Faria CardosoAntonio Ostrensky (Responsável); Carlos Eduardo Belz; Ubiratã 
Silva; Éder Gomes; Robert Picholvsky 
Financiador(es): Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro-PETROBRAS 
 
 
2001 - 2003 Fomento e pesquisa com técnicas de cultivo de ostras nativas. 
 Descrição: Formulação de cartilhas,  palestras sobre cultivo de ostras e educação ambiental,  
assistência técnica e fomento da atividade no litoral paranaense. 
Situação: Desativado Natureza: Extensão 
Alunos envolvidos: Graduação (3); Especialização (0); Mestrado acadêmico (0); Mestrado 
profissionalizante (0); Doutorado (0);  
Integrantes: Marcelo Faria CardosoLuis dos Santos (Responsável); Carlos Eduardo Belzs 
Financiador(es): Governo do Estado do Paraná-GOVERNO/PR 
 
_________________________________________________________________________________
_____ 

Áreas de atuação 

 
1. Manejo e Conservação de Recursos Pesqueiros Marinhos 
2. Criação de Animais 
3. Tópicos Específicos de Educação 
4. Aquacultura 
5. ADMINISTRAÇÃO 
6. EIA-RIMA, PBA, RAS 
 
_________________________________________________________________________________
_____ 

Idiomas 

 
Inglês Compreende Bem , Fala Razoavelmente, Escreve Razoavelmente, Lê Bem 
 
Espanhol Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Razoavelmente, Lê Bem 
 
 
 
 

Produção em C, T& A 

 
_________________________________________________________________________________
_____ 

Produção bibliográfica 
Artigos completos publicados em periódicos 
 
1. BOEGER, Walter, OSTRENSKY, Antonio, CARDOSO, M. F. 
The effect of exposure to seismic prospecting on coral reef fishes.. Brazilian Journal of 
Oceanography. , v.54, p.234 - 239, 2006. 
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Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo) 
 
1. CARDOSO, M. F. 
Avaliação dos impactos da sísmica 3d com cabos de fundo sobre peixes recifais marinhos de 
interesse comercial In: XVIII Seamana Nacional de Oceanografia, 2006, Pontal do Paraná. 
  Brazilian Journal of Oceanography. , 2006. v.54. p.234 - 239 
 
 
 

Produção Técnica 
Trabalhos técnicos 
 
1. CARDOSO, M. F. 
Relatório de resgate de Fauna (abelhas nativas) na área de influência do canteiro de obras da 
UHE Mauá, 2009 
 
 
2. CARDOSO, M. F. 
Elaboração de plano de monitoramento de abelhas nativas, 2008 
 
 
3. CARDOSO, M. F. 
Elaboração de plano de resgate de abelhas, 2008 
 
 
4. CARDOSO, M. F., CARVALHO, J.W.F 
EIA RIMA sobre a cadeia produtiva da apicultura na UHE Mauá, 2007 
 
 
5. CARDOSO, M. F., CARVALHO, J.W.F 
EIA RIMA sobre Impactos causados as abelhas nativas na UHE Mauá, 2007 
 
 
6. CARDOSO, M. F., BELZ, Carlos Eduardo, SANTOS, Luis dos 
Assistência técnica e fomento do cultivo de ostras, 2002 
 
 
 
Demais produções técnicas 
 
1. CARDOSO, M. F. 
De olho na qualidade rural 5s, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
 
2. CARDOSO, M. F. 
De olho na qualidade rural 5s, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
 
3. CARDOSO, M. F. 
De olho na qualidade rural 5s, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
 
4. CARDOSO, M. F. 
De olhona qualidade rural 5s, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
 
5. CARDOSO, M. F. 
Piscicultura, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
 
6. CARDOSO, M. F. 
Piscicultura, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
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7. CARDOSO, M. F. 
Piscicultura, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
 
8. CARDOSO, M. F. 
Piscicultura, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
 
9. CARDOSO, M. F. 
Piscicultura, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
 
10. CARDOSO, M. F. 
Piscicultura, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
 
11. CARDOSO, M. F. 
Piscicultura, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
 
12. CARDOSO, M. F. 
Piscicultura, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
 
13. CARDOSO, M. F. 
Piscicultura, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
 
14. CARDOSO, M. F. 
Piscicultura, 2007.  (Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado) 
 
 
 

Eventos 
Participação em eventos 
 
1. Apresentação de Poster / Painel no(a) XVIII Semana Nacional de Oceanografia, 2006.  
(Congresso) 
Efeitos da sísmica 3d com cabos de fundo sobre peixes recifais.  
 
 
Organização de evento 
 
1. CARDOSO, M. F. 
Projeto passarela, 2006.  (Concurso, Organização de evento) 
 
2. CARDOSO, M. F. 
Projeto passarela, 2006.  (Concurso, Organização de evento) 
 
 
 
 

 Cadastro Técnico Federal (Certificado de Regularidade) 

 

 

Ministério do Meio Ambiente 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
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CERTIFICADO DE REGULARIDADE  
 

Nr. de Cadastro: 

1715430 

CPF/CNPJ: 

018.684.409-31 

Emitido em: 

02/10/2008 

Válido até: 

02/01/2009 

Nome/Razão Social/Endereço  

  Marcelo Faria Cardoso  

  José Merhy  

  Boa Vista  

  CURITIBA/PR  

  82560-440  

Este certificado comprova a regularidade no 

Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras 

 

 

  Gerenciador de Projeto / Outras Atividades 

 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 

 

 

  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 

 

Observações: 

1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 

atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção 

de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do 

IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 

certificado, o interessado deverá comunicar ao 

IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência 

para atualização do sistema. 

3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida 

pelo órgão competente. 

4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos 

florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal 

não implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação 

de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 

 

71j3.afzs.fwvw.x575 
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2. Alberto Urben Filho 

 

 

Endereço 

profissional 

Hori Consultoria Ambiental.  

Rua Aureliano Rocha Loures, 81 

Tarumã 

82530-480 - Curitiba, PR - Brasil 

Telefone: (41) 3363-1752 

URL da Homepage: http://www.hori.bio.br 

 

 

Formação acadêmica/Titulação  

1993 - 1997 Graduação em Bacharelado em Biologia. Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-

PR, Brasil.  

Título: Distribuição Altitudinal dos Psittacidae do Parque Estadual Pico do Marumbi, 

Morretes, Paraná.  

Orientador: Mauro Pichorim.  

 

Formação complementar  

2004 - 2004 Biologia. (Carga horária: 40h).  

União das Américas, UNIAMÉRICA, Brasil.  

Nome Alberto Urben Filho  

Nome em citações bibliográficas URBEN FILHO, A.  

Sexo Masculino  

http://www.hori.bio.br/
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1998 - 1998 Biogeografia e Conservação.  

Sociedade Brasileira de Ornitologia, SBO, Brasil.  

1995 - 1995 Tópicos Em Ornitologia e Anilhamento de Aves.  

Museu de História Natural Capão da Imbuia, MHNCI, Brasil.  

1995 - 1995 Organografia de Frutos e Sementes Para Aplicação n.  

Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.  

1994 - 1994 Biologia Ecologia e Sistemática de Mamíferos Marin.  

Centro de Estudos dos Mar Ufpr, CEM-UFPR, Brasil.  

1994 - 1994 Genética do Desenvolvimento.  

Sociedade Brasileira de Genética, SBG, Brasil.  

1993 - 1993 A Cidade e o Meio Ambiente.  

Universidade Livre do Maio Ambiente, ULMA, Brasil.  

1993 - 1993 Fauna Urbana de Curitiba.  

Universidade Livre do Maio Ambiente, ULMA, Brasil.  

 

Atuação profissional  

 

 Sociedade Fritz Müller de Ciências Naturais, MULLERIANA, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2005 - Atual Vínculo: Presidente, Enquadramento Funcional: Presidente, Carga horária: 0, 

Regime: Dedicação exclusiva. 

Atividades   

3/1999 - Atual Pesquisa e desenvolvimento .  

 Linhas de pesquisa  

Ornitologia 

 

 

 Companhia Paranaense de Energia, COPEL, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4771958D5#LP_Ornitologia#LP_Ornitologia
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4771958D5#LP_Ornitologia#LP_Ornitologia
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1998 - 1999 Vínculo: Consultor, Enquadramento Funcional: Biólogo, Carga horária: 40 

Atividades   

2/1998 - 3/1999 Serviços técnicos especializados , Semam, .  

 Serviço realizado 

Inventários Ornitológicos nas Bacias dos Rios Ivaí e Piquiri..  

2/1998 - 3/1999 Serviços técnicos especializados , Semam, .  

 Serviço realizado 

Confecção e coordenação do projeto de resgate de fauna, decorrente do enchimento 

do reservatório da U. H. Salto Caxias..  

 

 Instituto Ambiental do Paraná, IAP*, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

1997 - 1998 Vínculo: Consultor, Enquadramento Funcional: Gerente de Unidade de 

Conservação, Regime: Dedicação exclusiva. 

Atividades   

10/1997 - 2/1998 Direção e administração, Departamento de Unidades de Conservação, Parque 

Estadual do Guartelá.  

 Cargo ou função 

Gerente de Unidade de Conservação. 

 

Linhas de Pesquisa  

1.  Ornitologia 

  

 

Áreas de atuação  

1.  Grande área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Ornitologia.  

2.  Grande área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Consultor Técnico.  

 

Idiomas  

Inglês Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.  
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Espanhol Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.  

Francês Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.  

 

Produção em C,T & A  

 Produção bibliográfica  

 

 

 Artigos completos publicados em periódicos 

1.  PIVATTO, Maria Antonietta Castro ; MANÇO, Daniel de Granville ; STRAUBE, Fernando Costa ; 

URBEN FILHO, A. ; MILANO, Marja . Aves do Planalto da Bodoquena, Estado do Mato Grosso do Sul 

(Brasil). Atualidades ornitológicas, v. 129, 2006.  

2.  STRAUBE, Fernando Costa ; URBEN FILHO, A. ; PIACENTINI, Vítor de Queiroz . O beija-flor-tesoura 

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) e sua ampliação de distribuição pelo sul do Brasil. . Atualidades 

ornitológicas, v. 132, p. 1-9, 2006.  

3.  STRAUBE, Fernando Costa ; URBEN FILHO, A. . Observações sobre a avifauna de pequenos 

remanescentes florestais na região noroeste do Paraná (Brasil).. Atualidades ornitológicas, v. 123, p. 1-14, 

2005.  

4.  STRAUBE, Fernando Costa ; URBEN FILHO, A. . Avifauna da Reserva Natural Salto Morato 

(Guaraqueçaba, Paraná). Atualidades ornitológicas, v. 124, p. 1-21, 2005.  

5.  STRAUBE, Fernando Costa ; URBEN FILHO, A. ; GATTO, Cassiano A F R . A avifauna do Parque 

Estadual do Cerrado (Jaguariaíva, Paraná) e a conservação do cerrado em seu limite meridional de 

ocorrência.. Atualidades ornitológicas, v. 127, p. 29, 2005.  

6.  STRAUBE, Fernando Costa ; URBEN FILHO, A. . Uma revisão crítica sobre o grau de conhecimento da 

avifauna do Parque Nacional do Iguaçu (Paraná, Brasil) e áreas adjacentes.. Atualidades ornitológicas, v. 

118, 2004.  

7.  STRAUBE, Fernando Costa ; URBEN FILHO, A. . Novas informações sobre a avifauna do Parque 

Nacional do Iguaçu (Paraná).. Atualidades ornitológicas, v. 120, p. 1-38, 2004.  

8.  STRAUBE, Fernando Costa ; URBEN FILHO, A. ; KOPIG, G . Cartas comentadas de Tadeusz 

Chrostowski, 1.. Boletim do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, Curitiba, v. 54, p. 225-234, 2003.  

9.  STRAUBE, Fernando Costa ; URBEN FILHO, A. . Thadeusz Chrostowski (1878-1923): biografia e perfil 

do patrono da Ornitologia Paranaense. Boletim do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, Curitiba, v. 

LII, p. 35-51, 2002.  
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10.  STRAUBE, Fernando Costa ; URBEN FILHO, A. . A contribuição das expedições zoológicas polonesas 

(1910-1924) para a História Natural do Paraná.. Boletim do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, 

Curitiba, v. LII, p. 53-81, 2002.  

 

 

 Capítulos de livros publicados  

1.  STRAUBE, Fernando Costa ; URBEN FILHO, A. ; KAJIWARA, Douglas . Aves. In: Sandra Bos Mikich; 

Renato Silveira Bérnils. (Org.). Livro vermelho da fauna ameaçada no Estado do Paraná. Curitiba: , 2004, 

v. , p. 143-496.  

2.  STRAUBE, Fernando Costa ; URBEN FILHO, A. . Análise do conhecimento ornitológico da região 

noroeste do Paraná e áreas adjacentes. In: Jorge L. B. Albuquerque; José Flávio Cândido Jr.; Fernando C. 

Straube; Andrei Lageloh Roos. (Org.). Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias. Tubarão: 

UNISUL, 2001, v. , p. -.  

3.  URBEN FILHO, A. ; UEJIMA, A. M. K. ; STRAUBE, Fernando Costa . Coletânea e breve análise dos 

resumos publicados nos congressos brasileiros de Ornitologia. In: Fernando Costa Straube; Maria Martha 

Argel de Oliveira; José Flávio Cândido Jr.. (Org.). Ornitologia Brasileira no Século XX. Curitiba: Gráfica 

Popular, 2000, v. , p. -.  

 

 

 Textos em jornais de notícias/revistas  

1.  URBEN FILHO, A. ; STRAUBE, Fernando Costa . Pica-paus: os carpinteiros da natureza.. Cooreio do 

Meio Ambiente, v. 1, p. 16 - 16, 01 fev. 2001.  

 

 

 Resumos publicados em anais de congressos  

1.  KAJIWARA, Douglas ; URBEN FILHO, A. ; MORATO, S. A. A. . Dois registros recentes da águia-

cinzenta (Harpyhaliaetus coronatus ) no Estado do Paraná. In: IX Congresso Brasileiro de Ornitologia, 

2001, Curitiba. Ornitologia Sem Fronteiras. Curitiba : Gráfica Popular, 2001. p. 247-247.  

2.  URBEN FILHO, A. ; ABE, L. M. . Inventário preliminar da avifauna da Fazenda Primavera (Adrianópolis, 

Paraná). In: IX Congresso Brasileiro de Ornitologia, 2001, Curitiba. Ornitologia Sem Fronteiras. Curitiba : 

Gráfica Popular, 2001.  

3.  URBEN FILHO, A. ; STRAUBE, Fernando Costa ; GATTO, Cassiano A F R . Primeiro registro de 
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Chamaeza meruloides para o Paraná. In: IX Congresso Brasileiro de Ornitologia, 2001, Curitiba. 

Ornitologia Sem Fronteiras. Curitiba : Gráfica Popular, 2001.  

4.  URBEN FILHO, A. ; GATTO, Cassiano A F R ; STRAUBE, Fernando Costa . Avifauna do Parque 

Estadual do Cerrado, Jaguariaíva, Paraná. In: VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia, 2000, Florianópolis. 

Ornitologia Brasileira no Século XX. Curitiba : Gráfica Popular, 2000. p. 347-348.  

5.  STRAUBE, Fernando Costa ; URBEN FILHO, A. . Análise do conhecimento ornitológico da região 

noroeste do Paraná e áreas adjacentes. In: VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia, 2000, Florianópolis. 

Ornitologia Brasileira no Século XX. Curitiba : Gráfica Popular, 2000. p. 371-372.  

 

 

 Apresentações de Trabalho  

1.  URBEN FILHO, A. ; GATTO, Cassiano A F R . Avifauna do Cerrado Paranaense. 1999. (Apresentação de 

Trabalho/Conferência ou palestra).  

 Produção técnica  

 

 

 Trabalhos técnicos  

1.  URBEN FILHO, A. . Resgate de Fauna UH Ourinhos. 2004.  

2.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA gasoduto Catu-Carmópolis. 2004.  

3.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA referente as pequenas centrais hidrelétrica (Salto Cachoeirinha e São 

João) no rio Chopim, Paraná.. 2001.  

4.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA referente ao redimensionamento da Usina Termoelétrica de Figueira 

(Figueira, PR). 2001.  

5.  URBEN FILHO, A. . Inventário Hidrelétrico no Rio Cantu, Paraná. 2001.  

6.  URBEN FILHO, A. . Inventário hidrelétrico no rio São Francisco. 2001.  

7.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA referente a implantação da linha de transmissão de energia elétrica de 

Guri, Roraima.. 2000.  

8.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA referente a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Salto Grande, Paraná. 

2000.  

9.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA referente a implantação de dutos de gás (trecho Pitanga, Paraná - 



132 

 

Penápolis, São Paulo). 2000.  

10.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA referente o empreendimento de Minas de Carvão no município de 

Sapopema (PR). 2000.  

11.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA referente a implantação de dutos de gás (trecho Dr. Ulysses - Telêmaco 

Borba, Paraná). 2000.  

12.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA refrente a construção da terceira pista do Aeroporto Internacional Afonso 

Pena, São José dos Pinhais, Paraná. 1999.  

13.  URBEN FILHO, A. . Diagnóstico ambiental em área de potencial construção da Companhia Siderúrgica 

Nacional, Araucária, Paraná. 1999.  

14.  URBEN FILHO, A. . Plano de manejo para a implantação da APA do Iraí, Paraná. 1999.  

15.  URBEN FILHO, A. . Plano de manejo para a implantação da APA do rio Pequeno, Paraná. 1999.  

16.  URBEN FILHO, A. . Plano de Manejo para a implantação da APA de Piraquara, Paraná.. 1999.  

17.  URBEN FILHO, A. . Coletas específicas, criação de dioramas e textos sobre meio ambiente, voltados à 

educação ambiental, para o Museu Regional de Segredo, Paraná.. 1999.  

18.  URBEN FILHO, A. . Plano de manejo do Parque Estadual do Cerrado, Jaguariaíva, Paraná. 1999.  

19.  URBEN FILHO, A. . Viabilidade ambiental e energética da Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí, PR. 1998.  

20.  URBEN FILHO, A. . Viabilidade ambiental e nergética da Bacia Hidrográfica do Rio Piquiri, Paraná.. 

1998.  

21.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA referente a implantação de dutos de gás (trecho Campo Largo - Araucária, 

Paraná). 1998.  

22.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA referente a implantação de dutos de gás (trecho São José dos Pinhais - 

Araucária, Paraná). 1998.  

23.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA referente a implantação de dutos de gás (trecho BR 116, Paraná). 1998.  

24.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA referente a implantação de dutos de gás (trecho Balsa Nova, Paraná). 

1998.  

25.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA referente a implantação de dutos de gás (trecho avenida JK - Santa 

Felicidade, Curitiba, Paraná). 1998.  

26.  URBEN FILHO, A. . EIA/RIMA referente a implantação de dutos de gás (trecho BR 277, Paraná). 1998.  

27.  URBEN FILHO, A. . Projeto ambiental de uso e ocupação do solo (Jogos da Natureza - Projeto Costa 

Oeste, Paraná). 1997.  
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 Demais tipos de produção técnica  

1.  URBEN FILHO, A. ; STRAUBE, Fernando Costa . Métodos de pesquisas de aves em campo. 2002. (Curso 

de curta duração ministrado/Extensão).  

2.  URBEN FILHO, A. . Métodos de pesquisa de aves em campo. 2001. (Curso de curta duração 

ministrado/Extensão).  

3.  URBEN FILHO, A. ; STRAUBE, Fernando Costa . Técnicas de pesquisa em ornitologia com ênfase em 

identificação de aves silvestres. 2001. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).  

4.  URBEN FILHO, A. . Avifauna do Cerrado e Pantanal (técnicas de campo). 1999. (Curso de curta duração 

ministrado/Extensão).  

5.  URBEN FILHO, A. . Aspectos biológicos do Parque Estadual do Guartelá. 1997. (Curso de curta duração 

ministrado/Extensão).  

 

Eventos  

 Participação em eventos  

1.  VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia.VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia. 2001. (Participações em 

eventos/Congresso).  

2.  IX Congresso Brasileiro de Ornitologia.IX Congresso Brasileiro de Ornitologia. 2001. (Participações em 

eventos/Congresso).  

3.  VII Conresso Brasileiro de Ornitologia.VII Congresso Brasileiro de Ornitologia. 1998. (Participações em 

eventos/Congresso).  

4.  Subsídios para um programa de fauna para o litoral e Vale do Ribeira, SP.Subsídios para um programa de 

fauna para o litoral e Vale do Ribeira, SP. 1998. (Participações em eventos/Seminário).  

5.  I Encontro Paranaense de Ornitologia.I Encontro Paranaense de Ornitologia. 1998. (Participações em 

eventos/Encontro).  

6.  VI Congresso Brasileiro de Ornitologia.VI Congresso Brasileiro de Ornitologia. 1997. (Participações em 

eventos/Congresso).  

7.  VI Semana do Meio Ambiente.VI Semana do Meio Ambiente. 1996. (Participações em eventos/Outra).  

8.  VI Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul.VI Reunião de 

Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul. 1995. (Participações em 
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eventos/Congresso).  

9.  XIII Encontro Anual de Etologia.XIII Encontro Anual de Etologia. 1995. (Participações em 

eventos/Congresso).  

10.  VII Semana do Meio Ambiente.V Semana do Meio Ambiente. 1995. (Participações em eventos/Outra).  

11.  40º Congresso Nacional de Genética.40º Congresso Nacional de Genética. 1994. (Participações em 

eventos/Congresso).  

12.  VI Semana do Meio Ambiente.IV Semana do Meio Ambiente. 1994. (Participações em eventos/Outra).  

 

Orientações  

 

 Supervisões e orientações concluídas  

 

 

 Trabalho de conclusão de curso de graduação  

1.  Olívia Isfer. Composição da Avifauna do Parque 

Estadual Rio da Onça, Matinhos, Paraná. 1999. 46 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 

Bacharelado em Biologia) - Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná. Orientador: Alberto Urben Filho.  
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3. Fernando Costa Estraube 

Nome Fernando Costa Straube 

Nome em citações 

bibliográficas 

STRAUBE, F. C. 

Sexo Masculino 

Endereço 

profissional 

Sociedade Fritz Müller de Ciências Naturais.  

Rua Aureliano Rocha Loures, 81 

Tarumã 

82530-480 - Curitiba, PR - Brasil 
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Formação acadêmica/Titulação  

1983 Graduação em Ciências Biológicas. Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.  

1979 - 1982 Curso técnico/profissionalizante. 

Colégio Bom Jesus, CBJ, Brasil.  

 

Atuação profissional  

 

 Sociedade Fritz Müller de Ciências Naturais, MÜLLERIANA, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

 

http://www.mulleriana.org.br/
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1997 - Atual Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Presidente, Carga horária: 0, Regime: 

Dedicação exclusiva. 

Atividades   

2/1997 - Atual Pesquisa e desenvolvimento .  

 Linhas de pesquisa  

Ornitologia 

 

2/1997 - Atual Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 

Cooperação científica.  

2/1997 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, .  

 Cargo ou função  

Membro de associação científica.  

2/1997 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, .  

 Cargo ou função  

Membro de conselho.  

2/1997 - 7/2002 Direção e administração, .  

 Cargo ou função 

Presidente. 

 

 Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, CBRO, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

1997 - Atual Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Membro, Carga horária: 0 

Atividades   

9/1997 - Atual Direção e administração, .  

 Cargo ou função 

Secretário. 

9/1997 - Atual Serviços técnicos especializados .  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4791976Y6#LP_Ornitologia#LP_Ornitologia
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4791976Y6#LP_Ornitologia#LP_Ornitologia
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 Serviço realizado 

Membro do CBRO.  

 

 Sociedade Brasileira de Ornitologia, SBO, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2003 - Atual Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Conselheiro, Carga horária: 0 

Outras 

informações  

Membro do Conselho Fiscal 

Atividades   

11/2003 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, .  

 Cargo ou função  

Membro do Conselho Fiscal.  

1994 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, .  

 Cargo ou função  

Consultor ad hoc da Comissão Editorial da Ararajuba: Revista Brasileira de 

Ornitologia.  

 

 Conservation International do Brasil, CI-BRASIL, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

1996 - Atual Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Consultor ad hoc, Carga horária: 

0 

Atividades   

11/2002 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, .  

 Cargo ou função  

consultor ad hoc "Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF-Critical 

Ecosystem Partnership Fund).  

3/2005 - 7/2006 Atividades de Participação em Projeto, .  

 Projetos de pesquisa  
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Conservation of Migratory Neotropical Birds in Brazil 

 

10/1998 - 10/1998 Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 

Participante convidado do Workshop "Avaliação e áreas prioritárias para a 

conservação do bioma Mata Atlântica e Campos Sulinos".  

3/1998 - 3/1998 Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 

Participante convidado do Workshop "Areas prioritárias para a conservação do 

Bioma do Cerrado e Pantanal".  

5/1996 - 5/1996 Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 

Participante convidado do Workshop "Padròes de distribuição da biodiversidade da 

Mata Atlântica do Sul e Sudeste Brasileiro".  

 

 Earthwatch Institute, EARTHWATCH, Estados Unidos.  

Vínculo 

institucional  

 

2005 - Atual Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Consultor ad hoc, Carga horária: 

0 

Atividades   

3/2005 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, .  

 Cargo ou função  

Consultor ad-hoc.  
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institucional  

 

1998 - Atual Vínculo: Consultor, Enquadramento Funcional: Consultor 

Outras Consultor ad hoc. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4791976Y6#PP_Conservation of Migratory Neotropical Birds in Brazil#PP_Conservation of Migratory Neotropical Birds in Brazil
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4791976Y6#PP_Conservation of Migratory Neotropical Birds in Brazil#PP_Conservation of Migratory Neotropical Birds in Brazil
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informações  

Vínculo 

institucional  

 

2002 - 2002 Vínculo: Consultor, Enquadramento Funcional: Consultor 

Outras 

informações  

Consultoria bioacústica (com créditos) para o CD "Pantanal" (Paisagens Sonoras do Planeta) de 

autoria de Beto Bertolini. 

Vínculo 

institucional  

 

2000 - 2000 Vínculo: Consultor, Enquadramento Funcional: Consultor 

Outras 

informações  

Consultoria bio-acústica (com créditos) para o CD "Paraná" (Paisagens Sonoras do Planeta) de 

autoria de Beto Bertolini. 

Vínculo 

institucional  

 

1998 - 1998 Vínculo: Consultor, Enquadramento Funcional: Consultor 

Outras 

informações  

Consultoria bio-acústica (com créditos) para o CD "Floresta Atlântica" de Beto Bertolini. 

 

 Ministério do Meio Ambiente e da Amazonia Legal, MMA, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2003 - 2003 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 0 

Outras 

informações  

Consultor ad hoc para a Câmara Técnica do Edital FNMA/PROBIO 01/2003: "Manejo de 

espécies da fauna ameaçadas de extinção, visando a conservação da diversidade biológica 

brasileira". 

Atividades   

9/2003 - 9/2003 Conselhos, Comissões e Consultoria, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 

Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Br.  

 Cargo ou função  

Consultor Ad-hoc.  

9/2003 - 9/2003 Conselhos, Comissões e Consultoria, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 
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Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Br.  

 Cargo ou função  

Membro de comissão.  

 

 Instituto Terra Brasilis, TB, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2002 - 2003 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 0 

Outras 

informações  

Consultor para elaboração da "Revisão da Lista de Animais Brasileiros Ameaçados de 

Extinção" (cooperação Fundação Biodiversitas, Conservation International do Brasil e 

Ministério do Meio Ambiente). 

Atividades   

8/2002 - 1/2003 Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 

Coordenador Subgrupo Aves do Cerrado e Pantanal.  

 

 Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

1993 - 1993 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Conselheiro Discente, Carga 

horária: 0 

Atividades   

3/1993 - 9/1993 Conselhos, Comissões e Consultoria, .  

 Cargo ou função  

Membro do Conselho Universitário (CONSUN).  

 

 Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná, FUPEF, Brasil.  

Vínculo 

institucional  
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1992 - 1998 Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0 

Atividades   

10/1998 - 10/1998 Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 

Particpante da Operação Resgate de Fauna da UHE-Salto Caxias.  

4/1996 - 5/1996 Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 

Participante da Operação Resgate de Fauna da Derivação do Rio Jordão.  

7/1992 - 7/1992 Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 

Participante da Operação Resgate de Fauna da UHE-Segredo.  

 

 Museu Nacional, MNRJ, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

1992 - 1994 Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Bolsista, Carga horária: 0 

Atividades   

3/1992 - 2/1994 Estágios .  

 Estágio realizado 

Bolsista CNPq (iniciação científica), Projeto "Aves do Brasil".  

 

 Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

1983 - 1983 Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Bolsista, Carga horária: 0 

Atividades   

2/1983 - 3/1983 Estágios .  

 Estágio realizado 

Participante da Operação SUESTE III no Navio Oceanográfico Almirante Saldanha.  
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 Museu de História Natural Capão da Imbuia, MHNCI, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

1982 - 1996 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Pesquisador colaborador, Carga 

horária: 0 

Atividades   

1/1982 - 6/1995 Pesquisa e desenvolvimento .  

 Linhas de pesquisa  

Ornitologia 

 

1/1982 - 6/1995 Outras atividades técnico-científicas .  

 Atividade realizada 

Curadoria e conservação do acervo ornitológico.  

1/1987 - 7/1988 Estágios .  

 Estágio realizado 

Estágio pelo Instituto de Aministração Municipal (PMC-Curitiba) na Seção de 

Ornitologia.  

1/1985 - 7/1985 Estágios .  

 Estágio realizado 

Estágio pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) na Seção de Ornitologia.  

 

Linhas de Pesquisa  

1.  Ornitologia 

  

2.  Ornitologia 

  

Projetos de Pesquisa  

2005 - Atual Conservation of Migratory Neotropical Birds in Brazil 

 Descrição: Projeto de pesquisa.  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4791976Y6#LP_Ornitologia#LP_Ornitologia
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4791976Y6#LP_Ornitologia#LP_Ornitologia
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Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação ( 0) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / 

Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 0) .  

Integrantes: Fernando Costa Straube - Coordenador. 

.  

 

Membro de corpo editorial  

2005 - Atual Periódico: Atualidades Ornitológicas 

 

Revisor de periódico  

1998 - Atual Periódico: Arquivos de Zoologia 

2000 - 2003 Periódico: Melopsittacus (Belo Horizonte) 

1998 - Atual Periódico: El Hornero (Buenos Aires) 

2006 - Atual Periódico: Bird Conservation International 

2004 - Atual Periódico: Estudos de Biologia 

1991 - Atual Periódico: Ararajuba. Revista Brasileira de Ornitologia 

1998 - Atual Periódico: Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo) 

1998 - Atual Periódico: Revista Brasileira de Zoologia 

2000 - Atual Periódico: Cotinga (Sandy) 

1998 - Atual Periódico: Atualidades Ornitológicas 

2006 - Atual Periódico: Biodiversity and Conservation 

2005 - Atual Periódico: Boletim de Pesquisa Florestal. Embrapa Florestas 

2007 - Atual Periódico: Ornitología Neotropical 

 

Áreas de atuação  

1.  Grande área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Zoologia Aplicada / 

Especialidade: Conservação das Espécies Animais.  

2.  Grande área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecologia Teórica / 

Especialidade: Biogeografia.  

3.  Grande área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Taxonomia dos 

Grupos Recentes.  
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4.  Grande área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Etnozoologia.  

5.  Grande área: Ciências Humanas / Área: História / Subárea: História das Ciências.  

 

Idiomas  

Português Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.  

Espanhol Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve 

Razoavelmente.  

Inglês Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve 

Razoavelmente.  

Guarani Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.  

Francês Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.  

Latim Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.  

 

Prêmios e títulos  

1997 Prêmio Helmut Sick, Sociedade Brasileira de Ornitologia, VI CBO.  

1974 Rondon e as Telecomunicações, Dentel.  

 

Produção em C,T & A  

 Produção bibliográfica  

 

 

 Artigos completos publicados em periódicos 

1.  STRAUBE, F. C. . Um documento sobre a missão austríaca ao Brasil na mídia britânica do Século XIX. 

Atualidades Ornitológicas, v. 142, p. 14-15, 2008.  

2.  STRAUBE, F. C. ; URBEN FILHO, Alberto . Notas sobre a avifauna de nove localidades na Bacia do Rio 

Piquiri (região oeste do Paraná, Brasil). Atualidades Ornitológicas, v. 142, p. 33-37, 2008.  

3.  STRAUBE, F. C. . Avifauna da Fazenda Barra Mansa (Arapoti, Paraná) com anotações sobre a ocupação de 

monoculturas de essências arbóreas.. Atualidades Ornitológicas, v. 142, p. 46-50, 2008.  

4.  STRAUBE, F. C. . Frei Miguel Witte e sua curiosa técnica para localizar ninhos de aves. Atualidades 

Ornitológicas, v. 142, p. 53-57, 2008.  

5.  STRAUBE, F. C. ; ACCORDI, I. A. ; Argel, M. . Nomes populares de aves brasileiras coletados por Johann 
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Natterer (1817-1835). Atualidades Ornitológicas, v. 136, p. 3, 2007.  

6.  STRAUBE, F. C. . Rodolpho von Ihering e alguns documentos raros sobre a nomenclatura zoológica 

científica e popular em português do Brasil.. Atualidades Ornitológicas, v. 137, p. 33-39, 2007.  

7.  STRAUBE, F. C. ; URBEN FILHO, Alberto ; DECONTO, Leonardo Rafael ; PATRIAL, Eduardo 

Weffort . Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul e sua expansão 

de distribuição geográfica pelo sul do Brasil.. Atualidades Ornitológicas On-Line, v. 137, p. 33-38, 2007.  

8.  ALEIXO, Alexandre ; STRAUBE, F. C. . Coleções de aves brasileiras: breve histórico, diagnóstico atual e 

perspectivas para o futuro.. Ararajuba. Revista Brasileira de Ornitologia, v. 15, p. 315-324, 2007.  

9.  STRAUBE, F. C. ; A. Di Giácomo . A avifauna das regiões subtropical e temperada do Neotrópico: 

desafios biogeográficos. Ciência & Ambiente, v. 35, p. 137-166, 2007.  

10.  PIVATTO, Maria Antonietta Castro ; MANÇO, Daniel de Granville ; STRAUBE, F. C. ; URBENFILHO, 

Alberto ; MILANO, Marja . Aves do Planalto da Bodoquena, Estado do Mato Grosso do Sul (Brasil). 

Atualidades ornitológicas, Ivaiporã, PR, v. 129, 2006.  

11.  STRAUBE, F. C. . [Resenha de] Áreas importantes para a conservação de aves no Brasil: Parte I - Estados 

do Domínio da Mata Atlântica.. Ararajuba: Revista Brasileira de Ornitologia, São Leopoldo/RS, v. 14, n. 2, 

p. 169-170, 2006.  

12.  STRAUBE, F. C. ; URBENFILHO, Alberto . Dicionário geográfico das Expedições Zoológicas Polonesas 

ao Paraná. Boletim do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, Curitiba/PR, 2006.  

13.  VASCONCELOS, Marcelo Ferreira ; STRAUBE, F. C. . Sugestões para melhor aproveitamento dos 

resultados de consultorias em estudos biogeográficos e na conservação das aves.. Atualidades ornitológicas, 

Ivaiporã/PR, v. 132, p. 10-11, 2006.  

14.  STRAUBE, F. C. ; URBENFILHO, Alberto ; PIACENTINI, Vitor de Queiroz . O beija-flor-tesoura 

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) e sua ampliação de distribuição pelo sul do Brasil.. Atualidades 

ornitológicas, Ivaiporã/PR, v. 132, 2006.  

15.  STRAUBE, F. C. ; URBEN FILHO, Alberto ; PIVATTO, Maria Antonietta Castro ; Nunes ; Tomas . Nova 

contribuição à Ornitologia do Chaco brasileiro (Mato Grosso do Sul, Brasil).. Atualidades Ornitológicas, v. 

134, p. 29, 2006.  

16.  STRAUBE, F. C. ; URBEN FILHO, Alberto ; Nunes ; Tomas ; Vieira-da-Rocha (Maria Cecília) . Avifauna 

do Pantanal de Nabileque (Mato Grosso do Sul, Brasil).. Atualidades Ornitológicas, v. 134, p. 29, 2006.  

17.  STRAUBE, F. C. ; URBENFILHO, Alberto . Observações sobre a avifauna de pequenos remanescentes 

florestais na região noroeste do Paraná (Brasil). Atualidades ornitológicas, Ivaiporã/PR, v. 123, p. 10, 2005.  

18.  STRAUBE, F. C. ; URBENFILHO, Alberto . Avifauna da Reserva Natural Salto Morato (Guaraqueçaba, 
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Paraná). Atualidades ornitológicas, Ivaiporã, PR, v. 124, p. 12, 2005.  

19.  STRAUBE, F. C. ; KRUL, Ricardo ; CARRANO, Eduardo . Coletânea da avifauna da região sul do estado 

do Paraná (sul do Brasil).. Atualidades ornitológicas, Ivaiporã, PR, v. 125, p. 10, 2005.  

20.  STRAUBE, F. C. . O fotógrafo de aves: Cassiano Zaparoli Zaniboni. Atualidades ornitológicas, 

Ivaiporã/PR, v. 123, p. 8-9, 2005.  

21.  STRAUBE, F. C. . Aves do Paraná: 25 anos. Homenagem a Pedro Scherer Neto.. Atualidades 

ornitológicas, Ivaiporã/PR, v. 126, p. 13-14, 2005.  

22.  STRAUBE, F. C. . Fontes para o conhecimento da riqueza da avifauna do estado do Paraná (Brasil): ensaio 

comemorativo aos 25 anos do Aves do Paraná de Pedro Scherer Neto.. Atualidades ornitológicas, 

Ivaiporã/PR, v. 126, p. 15, 2005.  

23.  STRAUBE, F. C. ; URBENFILHO, Alberto ; GATTO, Cassiano Afr . A avifauna do Parque Estadual do 

Cerrado (Jaguariaíva, Paraná) e a conservação do cerrado em seu limite meridional de ocorrência.. 

Atualidades ornitológicas, Ivaiporã, PR, v. 127, p. 29-29, 2005.  

24.  STRAUBE, F. C. . Mata ou floresta?. Atualidades ornitológicas, Ivaiporã, PR, v. 128, 2005.  

25.  STRAUBE, F. C. ; URBEN FILHO, Alberto . Uma revisão crítica sobre o grau de conhecimento da 

avifauna do Parque Nacional do Iguaçu (Paraná, Brasil) e áreas adjacentes.. Atualidades Ornitológicas, 

Ivaiporã, v. 118, p. 6, 2004.  

26.  PIACENTINI, Vitor Queiroz ; STRAUBE, F. C. ; THOMPSON, Edwin R Campbell ; ROCHA, Hellen Jf . 

Novo registro da noivinha-branca, Xolmis velatus (Tyrannidae), em Santa Catarina, Brasil, ao sul de sua 

dsitribuição.. Ararajuba: Revista Brasileira de Ornitologia, Seropédica/RJ, v. 12, n. 1, p. 59-60, 2004.  
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6.  Gledson Vigiano Bianconi 

 

Coordenador Adjunto 

Dados pessoais  

Nome Gledson Vigiano Bianconi 

Nome em citações 

bibliográficas 

BIANCONI, G. V. 

Sexo Masculino 

Endereço 

profissional 

Mülleriana Sociedade Fritz Müller de Ciências Naturais.  

Rua Aureliano Rocha Loures, 81 

Tarumã 

82530-480 - Curitiba, PR - Brasil 

URL da Homepage: http://www.mulleriana.org.br/mulleriana/ 

 

 

Formação acadêmica/Titulação  

2004 Doutorado em Ciências Biológicas (Zoologia).  

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil.  

Título: Morcegos e Fragmentos: uso do hábitat, padrões de movimento e óleos essenciais na 

atração de espécies frugívoras, Orientador: Ariovaldo P Cruz Neto.  

Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, 

Brasil.  

2002 - 2003 Mestrado em Biologia Animal.  

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil.  

Título: Diversidade e deslocamentos de morcegos (Mammalia, Chiroptera) em remanescentes 

florestais do noroeste do Paraná, Brasil, Ano de Obtenção: 2003.  

Orientador: Wagner André Pedro.  

Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, 

Brasil.  

Palavras-chave: Chiroptera; Riqueza de espécies; Dieta; Deslocamento; Fragmentação; 

Floresta Estacional Semidecidual.  

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia.  

1995 - 2001 Graduação em Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas. Pontifícia Universidade 

  

http://www.mulleriana.org.br/mulleriana/
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Católica do Paraná, PUC-PR, Brasil.  

Título: Morcegos de um fragmento de floresta com Araucária no Estado do Paraná, Brasil.  

Orientador: Michel Miretzki.  

 

Formação complementar  

2001 - 2001 Frugivoria e Dispersão de Sementes. (Carga horária: 20h).  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, Brasil.  

2001 - 2001 Tópicos Em Bioestatística Métodos e Critérios Para. (Carga horária: 20h).  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, Brasil.  

2001 - 2001 Serpentes. (Carga horária: 7h).  

Instituto Butantan, IB, Brasil.  

2001 - 2001 Ecologia Populacional de Pequenos Mamíferos Neotro. (Carga horária: 4h).  

I Congresso Brasileiro de Mastozoologia, CBMZ, Brasil.  

2000 - 2000 Introdução à Ecologia Numérica.  

Xxii Congresso Brasileiro de Zoologia, CBZ, Brasil.  

2000 - 2000 Métodos Para Avaliação da Diversidade de Mamíferos. (Carga horária: 20h).  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, Brasil.  

2000 - 2000 Abordagens Técnicas Em Mastozoologia. (Carga horária: 20h).  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, Brasil.  

2000 - 2000 Métodos Práticos de Levantamento de População.  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, Brasil.  

2000 - 2000 Serpentes do Sul do Brasil.  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, Brasil.  

1999 - 1999 Extensão universitária em Consultoria Ambiental. (Carga horária: 40h).  

Conselho Regional de Biologia 3ª Região, CRB 3, Brasil.  

1999 - 1999 Atualização Procedimentos Laboratoriais Em Microbi. (Carga horária: 10h).  

Microscience Assessoria Para Laboratórios Ltda, MS, Brasil.  

1998 - 1998 Desenvolvimento de Trabalho Em Equipe.  

Unimed Curitiba, UNIMED, Brasil.  

1992 - 1992 Supervisor de Rede.  

Ic Computadores, IC, Brasil.  
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Atuação profissional  

 

 Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SMMA, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2002 - Atual Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0 

Outras 

informações  

Auxílio técnico em atividades de curadoria de mamíferos, especialmente no que se refere à 

identificação, tombamento e organização da coleção. 

Vínculo 

institucional  

 

1999 - 2001 Vínculo: Voluntário, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 4 

Outras 

informações  

Participação no processo de reorganização da Coleção de Mamíferos do MHNCI, auxiliando na 

taxidermia, na identificação e na curadoria do material científico, com ênfase em Chiroptera.  

Atividades   

1/2002 - Atual Pesquisa e desenvolvimento , Prefeitura Municipal de Curitiba, Museu de História 

Natural Capão da Imbuia.  

 Linhas de pesquisa  

Sistemática de Mamíferos Neotropicais 

 

3/1999 - 11/2001 Estágios , Prefeitura Municipal de Curitiba, Museu de História Natural Capão da 

Imbuia.  

 Estágio realizado 

Coleção de Mamíferos - Atividades relacionadas à Curadoria.  

 

 Faculdades Facet - Pós-graduação, FACET, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2007 - 2007 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 10 

 

 Faculdade de Tecnologia Camões, IESC, Brasil.  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#LP_Sistem%C3%A1tica de Mam%C3%ADferos Neotropicais#LP_Sistem%C3%A1tica de Mam%C3%ADferos Neotropicais
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#LP_Sistem%C3%A1tica de Mam%C3%ADferos Neotropicais#LP_Sistem%C3%A1tica de Mam%C3%ADferos Neotropicais
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Vínculo 

institucional  

 

2004 - 2007 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 10 

 

 Secretaria de Estado da Educação, SEED, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2005 - 2005 Vínculo: Autônomo, Enquadramento Funcional: Oficineiro, Carga horária: 0 

Atividades   

10/2005 - 11/2005 Ensino, Nível: Ensino Médio.  

 Disciplinas ministradas 

Interações entre animais e plantas e sua importância para a conservação da natureza 

 

 Instituto de Ensino Superior Camões, IESC, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2004 - 2004 Vínculo: Contrato Prestação de Serviço, Enquadramento Funcional: Professor titular, 

Carga horária: 0 

Atividades   

4/2004 - 12/2004 Ensino, Gerenciamento Ambiental, Nível: Graduação.  

 Disciplinas ministradas 

Ecologia 

Biologia da Conservação 

 

 Juris Ambientis Consultores Ltda, JURIS, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2004 - 2004 Vínculo: Autônomo, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0 

Outras Técnico Meio Biótico na "Conservação da Fauna Silvestre (captura, resgate e relocação) do 
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informações  futuro reservatório da UHE Ourinhos". Companhia Brasileira de Alumínio - CBA. 

Vínculo 

institucional  

 

2002 - 2004 Vínculo: Autônomo, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0 

Outras 

informações  

Responsável técnico Meio Biótico (Mastofauna) no "Monitoramento da fauna no entorno da 

área industrial do Projeto Fernandes". Companhia Brasileira de Equipamentos - CBE. 

Atividades   

11/2004 - 12/2004 Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 

Captura, Resgate e Relocação, meio biótico do futuro reservatório da UHE 

Ourinhos". Companhia Brasileira de Alumínio - CBA..  

6/2002 - 12/2004 Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 

Monitoramento da fauna no entorno da área industrial do Projeto Fernandes". 

Companhia Brasileira de Equipamentos - CBE - Mastofauna.  

 

 Mater Natura Instituto de Estudos Ambientais, MATER NATURA, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2003 - 2003 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0 

Vínculo 

institucional  

 

2002 - 2003 Vínculo: Autônomo, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0 

Vínculo 

institucional  

 

2002 - 2003 Vínculo: Autônomo, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0 

Atividades   

6/2002 - 12/2003 Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 
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Revisão do Plano de Manejo do P.E. Vila Rica do Espírito Santo - Mastofauna.  

6/2002 - 12/2003 Atividades de Participação em Projeto, .  

 Projetos de pesquisa  

Revisão do Plano de Manejo do Parque Vila Rica, Fênix, PR 

 

6/2002 - 6/2003 Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 

Monitoramento da mastofauna do P.E. Vila Rica do Espírito Santo.  

6/2002 - 6/2003 Atividades de Participação em Projeto, .  

 Projetos de pesquisa  

O Parque Vila Rica e a conservação da biodiversidade do Paraná 

 

1/2003 - 1/2003 Pesquisa e desenvolvimento .  

 Linhas de pesquisa  

Biologia da Conservação 

 

 

 Stcp Engenharia de Projetos Ltda, STCP, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2002 - 2002 Vínculo: Autônomo, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0 

Outras 

informações  

Responsável técnico Meio Biótico (Mastofauna) pelo Plano de Manejo do Parque Estadual do 

Monge, projeto desenvolvido para o Instituto Ambiental do Paraná (IAP).  

Atividades   

9/2002 - 12/2002 Atividades de Participação em Projeto, .  

 Projetos de pesquisa  

Plano de Manejo do Parque Estadual do Monge 

 

2002 - 2002 Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Revis%C3%A3o do Plano de Manejo do Parque Vila Rica, F%C3%AAnix, PR#PP_Revis%C3%A3o do Plano de Manejo do Parque Vila Rica, F%C3%AAnix, PR
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Revis%C3%A3o do Plano de Manejo do Parque Vila Rica, F%C3%AAnix, PR#PP_Revis%C3%A3o do Plano de Manejo do Parque Vila Rica, F%C3%AAnix, PR
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_O Parque Vila Rica e a conserva%C3%A7%C3%A3o da biodiversidade do Paran%C3%A1#PP_O Parque Vila Rica e a conserva%C3%A7%C3%A3o da biodiversidade do Paran%C3%A1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_O Parque Vila Rica e a conserva%C3%A7%C3%A3o da biodiversidade do Paran%C3%A1#PP_O Parque Vila Rica e a conserva%C3%A7%C3%A3o da biodiversidade do Paran%C3%A1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#LP_Biologia da Conserva%C3%A7%C3%A3o#LP_Biologia da Conserva%C3%A7%C3%A3o
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#LP_Biologia da Conserva%C3%A7%C3%A3o#LP_Biologia da Conserva%C3%A7%C3%A3o
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Plano de Manejo do Parque Estadual do Monge#PP_Plano de Manejo do Parque Estadual do Monge
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Plano de Manejo do Parque Estadual do Monge#PP_Plano de Manejo do Parque Estadual do Monge
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Plano de Manejo do Parque Estadual do Monge - Mastofauna.  

 

 Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2002 - 2002 Vínculo: Bolsista pesquisador junior, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga 

horária: 12 

Outras 

informações  

Pesquisador responsável na Fazenda Experimental Gralha Azul, unidade integrante do 

PELD/CNPq - Projeto: Conservação e Manejo Sustentável de Ecossistemas Florestais, tendo 

desenvolvido atividades de inventário de mamíferos. 

Atividades   

1/2002 - 9/2002 Pesquisa e desenvolvimento , Campus São José dos Pinhais, Centro de Ciências 

Agrárias e Ambientais.  

 Linhas de pesquisa  

Ecologia de Mamíferos Neotropicais 

 

1/2002 - 9/2002 Atividades de Participação em Projeto, .  

 Projetos de pesquisa  

Conservação e Manejo Sustentável de Ecossistemas Florestais 

 

 

 Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, MUZUSP, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2002 - 2002 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0 

Outras 

informações  

Atividades de coleta, taxidermia e identificação de mamíferos dos Projetos "Padrões faunísticos 

na Floresta Atlântica: os pequenos mamíferos (Didelphimorphia, Rodentia, Chiroptera)" - 

Processo FAPESP 01/08602-2 e "Projeto Sistemática, Evolução e Conservação de Mamíferos 

do Leste Brasileiro" - Programa BIOTA - FAPESP, Processo 98/05075-7, no Parque Nacional 

da Chapada Diamantina, Estado da Bahia. 

Atividades   

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#LP_Ecologia de Mam%C3%ADferos Neotropicais#LP_Ecologia de Mam%C3%ADferos Neotropicais
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#LP_Ecologia de Mam%C3%ADferos Neotropicais#LP_Ecologia de Mam%C3%ADferos Neotropicais
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Conserva%C3%A7%C3%A3o e Manejo Sustent%C3%A1vel de Ecossistemas Florestais#PP_Conserva%C3%A7%C3%A3o e Manejo Sustent%C3%A1vel de Ecossistemas Florestais
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Conserva%C3%A7%C3%A3o e Manejo Sustent%C3%A1vel de Ecossistemas Florestais#PP_Conserva%C3%A7%C3%A3o e Manejo Sustent%C3%A1vel de Ecossistemas Florestais
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1/2002 - 2/2002 Atividades de Participação em Projeto, .  

 Projetos de pesquisa  

Padrões faunísticos na Floresta Atlântica: os pequenos mamíferos (Didelphimorphia, 

Rodentia, Chiroptera) (Processo FAPESP 01/08602-2) 

Sistemática, evolução e conservação de mamíferos do leste brasileiro (BIOTA - 

FAPESP, Processo 98/05075-7) 

 

 

 Fundação o Boticário, BOTICÁRIO, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2002 - 2002 Vínculo: Autônomo, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0 

Outras 

informações  

Responsável técnico Meio Biótico (Mastofauna) pelo diagnóstico de mamíferos visando 

complementar o Plano de Manejo da Reserva Natural Salto Morato. 

Atividades   

11/2002 - 12/2002 Serviços técnicos especializados .  

 Serviço realizado 

Complementação do Plano de Manejo da Reserva Natural Salto Morato - 

Mastofauna.  

11/2002 - 12/2002 Atividades de Participação em Projeto, .  

 Projetos de pesquisa  

Complementação do Plano de Manejo da Reserva Natural Salto Morato 

 

 

 Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

2001 - 2001 Vínculo: Bolsista graduação, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 0 

Outras 

informações  

Participação no projeto "Monitoramento da fauna de mamíferos sob a influência do vazamento 

de petróleo da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, REPAR /Araucária". 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Padr%C3%B5es faun%C3%ADsticos na Floresta Atl%C3%A2ntica: os pequenos mam%C3%ADferos (Didelphimorphia, Rodentia, Chiroptera) (Processo FAPESP 01/08602-2)#PP_Padr%C3%B5es faun%C3%ADsticos na Floresta Atl%C3%A2ntica: os pequenos mam%C3%ADferos (Didelphim
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Padr%C3%B5es faun%C3%ADsticos na Floresta Atl%C3%A2ntica: os pequenos mam%C3%ADferos (Didelphimorphia, Rodentia, Chiroptera) (Processo FAPESP 01/08602-2)#PP_Padr%C3%B5es faun%C3%ADsticos na Floresta Atl%C3%A2ntica: os pequenos mam%C3%ADferos (Didelphim
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Padr%C3%B5es faun%C3%ADsticos na Floresta Atl%C3%A2ntica: os pequenos mam%C3%ADferos (Didelphimorphia, Rodentia, Chiroptera) (Processo FAPESP 01/08602-2)#PP_Padr%C3%B5es faun%C3%ADsticos na Floresta Atl%C3%A2ntica: os pequenos mam%C3%ADferos (Didelphim
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Padr%C3%B5es faun%C3%ADsticos na Floresta Atl%C3%A2ntica: os pequenos mam%C3%ADferos (Didelphimorphia, Rodentia, Chiroptera) (Processo FAPESP 01/08602-2)#PP_Padr%C3%B5es faun%C3%ADsticos na Floresta Atl%C3%A2ntica: os pequenos mam%C3%ADferos (Didelphim
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Complementa%C3%A7%C3%A3o do Plano de Manejo da Reserva Natural Salto Morato#PP_Complementa%C3%A7%C3%A3o do Plano de Manejo da Reserva Natural Salto Morato
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Complementa%C3%A7%C3%A3o do Plano de Manejo da Reserva Natural Salto Morato#PP_Complementa%C3%A7%C3%A3o do Plano de Manejo da Reserva Natural Salto Morato
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Vínculo 

institucional  

 

2000 - 2001 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Pesquisador, Carga horária: 0 

Outras 

informações  

Participação no projeto "Estudo fitoquímico dos frutos de espécies da família Piperacea e sua 

interação com os morcegos frugívoros", sendo responsável pela captura e identificação de 

morcegos durante testes de campo envolvendo o uso de óleos essenciais. Este projeto é 

desenvolvido no Laboratório de Produtos Naturais e Ecologia Química (LAPNEQ) do 

Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná. 

Atividades   

3/2001 - 12/2001 Estágios , Departamento de Zoologia, Centro de Estudos Faunísticos e Ambientais 

Cdzoo.  

 Estágio realizado 

Monitoramento da fauna de mamíferos sob a influência do Vazamento de petróleo 

da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, REPAR /Araucária.  

3/2001 - 12/2001 Atividades de Participação em Projeto, Departamento de Zoologia, Centro de 

Estudos Faunísticos e Ambientais Cdzoo.  

 Projetos de pesquisa  

Repar, Monitoramento de Fauna 

 

12/2000 - 8/2001 Pesquisa e desenvolvimento , Departamento de Química, Laboratório de Produtos 

Naturais e Ecologia Química Lapneq.  

 Linhas de pesquisa  

Ecologia química 

 

12/2000 - 8/2001 Atividades de Participação em Projeto, Departamento de Química, Laboratório de 

Produtos Naturais e Ecologia Química Lapneq.  

 Projetos de pesquisa  

Estudo fitoquímico dos frutos de espécies da família Piperaceae e sua interação com 

os morcegos frugívoros 

 

 

 Companhia Paranaense de Energia, COPEL, Brasil.  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Repar, Monitoramento de Fauna#PP_Repar, Monitoramento de Fauna
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Repar, Monitoramento de Fauna#PP_Repar, Monitoramento de Fauna
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#LP_Ecologia qu%C3%ADmica#LP_Ecologia qu%C3%ADmica
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#LP_Ecologia qu%C3%ADmica#LP_Ecologia qu%C3%ADmica
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Estudo fitoqu%C3%ADmico dos frutos de esp%C3%A9cies da fam%C3%ADlia Piperaceae e sua intera%C3%A7%C3%A3o com os morcegos frug%C3%ADvoros#PP_Estudo fitoqu%C3%ADmico dos frutos de esp%C3%A9cies da fam%C3%ADlia Piperaceae e sua intera%C3%A7%C3%A3o com os 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Estudo fitoqu%C3%ADmico dos frutos de esp%C3%A9cies da fam%C3%ADlia Piperaceae e sua intera%C3%A7%C3%A3o com os morcegos frug%C3%ADvoros#PP_Estudo fitoqu%C3%ADmico dos frutos de esp%C3%A9cies da fam%C3%ADlia Piperaceae e sua intera%C3%A7%C3%A3o com os 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Estudo fitoqu%C3%ADmico dos frutos de esp%C3%A9cies da fam%C3%ADlia Piperaceae e sua intera%C3%A7%C3%A3o com os morcegos frug%C3%ADvoros#PP_Estudo fitoqu%C3%ADmico dos frutos de esp%C3%A9cies da fam%C3%ADlia Piperaceae e sua intera%C3%A7%C3%A3o com os 
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Vínculo 

institucional  

 

2001 - 2001 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Assistente de Pesquisa, Carga 

horária: 0 

Outras 

informações  

Atividades de campo na caracterização da Arqueologia, dos Estudos Ambientais (EIA-RIMA) 

da Usina Termoelétrica de Pitanga, PR. 

Vínculo 

institucional  

 

2001 - 2001 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Assistente de Pesquisa, Carga 

horária: 0 

Outras 

informações  

Atividades de campo na caracterização da Arqueologia, dos Estudos Ambientais (EIA-RIMA) 

do Gasoduto Mato Rico-Londrina. 

Vínculo 

institucional  

 

2001 - 2001 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Assistente de Pesquisa, Carga 

horária: 0 

Outras 

informações  

Assistente de Pesquisa na caracterização da Arqueologia, dos Estudos Ambientais (EIA-RIMA) 

da Usina Hidrelétrica de São João, Vale do Rio Chopim, PR.  

Vínculo 

institucional  

 

2001 - 2001 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Assistente de Pesquisa, Carga 

horária: 0 

Outras 

informações  

Assistente de Pesquisa na caracterização da Arqueologia, dos Estudos Ambientais (EIA-RIMA) 

da Usina Hidrelétrica Cachoeirinha, Vale do Rio Chopim, PR. 

Vínculo 

institucional  

 

2000 - 2000 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Assistente de Pesquisa, Carga 

horária: 0 

Outras 

informações  

Assistente de Pesquisa na caracterização da Arqueologia, dos Estudos Ambientais (EIA-RIMA) 

da UH Salto Grande, no rio Capivari. 
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 Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná, FUPEF, Brasil.  

Vínculo 

institucional  

 

1999 - 2000 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Assistente de pesquisa, Carga 

horária: 0 

Outras 

informações  

Participação da avaliação da fauna no Bioma Floresta com Araucária, do Subprojeto 

"Conservação do Bioma Floresta com Araucária", fazendo parte do Projeto "Conservação e 

Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira" (PROBIO) - Ministério do Meio 

Ambiente e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Atividades   

11/1999 - 10/2000 Pesquisa e desenvolvimento .  

 Linhas de pesquisa  

Mastozoologia 

Conservação de Mamíferos Neotropicais 

 

11/1999 - 10/2000 Atividades de Participação em Projeto, .  

 Projetos de pesquisa  

Conservação do Bioma Floresta com Araucária 

 

 

Linhas de Pesquisa  

1.  Mastozoologia 

  

2.  Conservação de Mamíferos Neotropicais 

  

3.  Ecologia de Mamíferos Neotropicais 

  

4.  Sistemática de Mamíferos Neotropicais 

  

5.  Biologia da Conservação 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#LP_Mastozoologia#LP_Mastozoologia
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#LP_Mastozoologia#LP_Mastozoologia
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#LP_Mastozoologia#LP_Mastozoologia
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Conserva%C3%A7%C3%A3o do Bioma Floresta com Arauc%C3%A1ria#PP_Conserva%C3%A7%C3%A3o do Bioma Floresta com Arauc%C3%A1ria
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4777879T6#PP_Conserva%C3%A7%C3%A3o do Bioma Floresta com Arauc%C3%A1ria#PP_Conserva%C3%A7%C3%A3o do Bioma Floresta com Arauc%C3%A1ria
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6.  Ecologia química 

  

Projetos de Pesquisa  

2002 - 2003 O Parque Vila Rica e a conservação da biodiversidade do Paraná 

 

Descrição: Este projeto teve por objetivo principal estabelecer os parâmetros para o 

monitoramento dos efeitos sobre a biodiversidade regional da recomposição da 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (floresta ciliar) na região de entorno do 

P.E. Vila Rica do Espírito Santo, Fênix, PR..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação ( 2) / Especialização ( 1) / Mestrado acadêmico ( 2) / 

Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 0) .  

Integrantes: Michel Miretzki - Integrante / Sandra Bos Mikich - Coordenador / 

Arthur Ângelo Bispo de Oliveira - Integrante / Beatriz H N S Maia - Integrante / 

Eloísa Wistuba - Integrante / Leonardo Pussieldi Bastos - Integrante / Vinícius 

Abilhoa - Integrante / Gledson Vigiano Bianconi - Integrante. 

Financiador(es): Fundo Estadual do Meio Ambiente - Auxílio financeiro / Instituto 

Ambiental do Paraná - Cooperação / Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - Cooperação. 

Número de produções C, T & A: 4.  

2002 - 2003 Revisão do Plano de Manejo do Parque Vila Rica, Fênix, PR 

 

Descrição: Estudo realizado em parceria com o órgão gestor do Parque Estadual 

Vila Rica do Espírito Santo - o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) - o projeto visou 

a revisão do plano de manejo do Parque, por meio de um método dinâmico e 

participativo proposto pelo IBAMA, que pretende otimizar os recursos financeiros e 

humanos, permitir revisões e atualizações constantes e obter um maior apoio dos 

principais atores envolvidos com a unidade de conservação. A proposta abrangeu 

não só a área do Parque, mas também seu entorno e área de influência, que engloba 

sete municípios e uma população estimada de 134.000 habitantes..  

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.  

Alunos envolvidos: Graduação ( 0) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / 

Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 0) .  

Integrantes: Michel Miretzki - Integrante / Sandra Bos Mikich - Coordenador / 

Vinícius Abilhoa - Integrante / Karina Luiza de Oliveira - Integrante / Mauro de 

Moura Brito - Integrante / Rubens Lei Pereira de Souza - Integrante / Claudia Inês 
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Parellada - Integrante / Alberto Urben Filho - Integrante / Carla Valesca de Moraes - 

Integrante / Carlos Eduardo Conte - Integrante / Carolina Canete - Integrante / Edson 

Elvérsio Lemke Queluz - Integrante / Fabrízia Gioppo - Integrante / Marcela Monné 

- Integrante / Marília Borgo - Integrante / Marion do Rocio Foerster Avanci - 

Integrante / Pedro Scherer Neto - Integrante / Reginaldo Assêncio Machado - 

Integrante / Sérgio Augusto Abrahão Morato - Integrante / Silvana de Andrade - 

Integrante / Gledson Vigiano Bianconi - Integrante. 

Financiador(es): Auxílio financeiro / Ministério do Meio Ambiente e da Amazonia 

Legal - Auxílio financeiro. 

Número de produções C, T & A: 1.  

2002 - 2002 Plano de Manejo do Parque Estadual do Monge 

 

Descrição: Participação como responsável técnico Mastofauna do Plano de Manejo 

do Parque Estadual do Monge. Elaboração de trabalhos técnicos..  

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.  

Alunos envolvidos: Graduação ( 0) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / 

Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 0) .  

Integrantes: Sérgio Abraão Morato - Coordenador / Pedro Sherer Neto - Integrante / 

Gledson Vigiano Bianconi - Integrante. 

.  

2002 - 2002 Conservação e Manejo Sustentável de Ecossistemas Florestais 

 

Descrição: Responsável técnico Meio Biótico (Mastofauna) pelo inventário 

faunístico da Fazenda Experimental Gralha Azul, unidade integrante do 

PELD/CNPq - Projeto: Conservação e Manejo Sustentável de Ecossistemas 

Florestais..  

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.  

Alunos envolvidos: Graduação ( 0) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / 

Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 0) .  

Integrantes: Arthur Ângelo Bispo de Oliveira - Integrante / Carlos Eduardo Conte - 

Integrante / Rodrigo P Di Napoli - Integrante / Sylvio Péllico Netto - Coordenador / 

Janael Ricetti - Integrante / Josiane Saboia - Integrante / Gledson Vigiano Bianconi - 

Integrante. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

Bolsa. 

Número de produções C, T & A: 2.  

2002 - 2002 Padrões faunísticos na Floresta Atlântica: os pequenos mamíferos (Didelphimorphia, 

Rodentia, Chiroptera) (Processo FAPESP 01/08602-2) 
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Descrição: Atividades de coleta, taxidermia e identificação de mamíferos dos 

Projetos "Padrões faunísticos na Floresta Atlântica: os pequenos mamíferos 

(Didelphimorphia, Rodentia, Chiroptera)" - Processo FAPESP 01/08602-2.  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação ( 0) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / 

Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 1) .  

Integrantes: Michel Miretzki - Coordenador / Gledson Vigiano Bianconi - 

Integrante. 

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio 

financeiro. 

Número de produções C, T & A: 1.  

2002 - 2002 Sistemática, evolução e conservação de mamíferos do leste brasileiro (BIOTA - 

FAPESP, Processo 98/05075-7) 

 

Descrição: Projeto Sistemática, Evolução e Conservação de Mamíferos do Leste 

Brasileiro - Programa BIOTA - FAPESP, Processo 98/05075-7, no Parque Nacional 

da Chapada Diamantina, Estado da Bahia..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação ( 0) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / 

Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 1) .  

Integrantes: Michel Miretzki - Coordenador / Gledson Vigiano Bianconi - 

Integrante. 

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio 

financeiro. 

Número de produções C, T & A: 1.  

2002 - 2002 Complementação do Plano de Manejo da Reserva Natural Salto Morato 

 

Descrição: Este estudo visou o levantamento e avaliação da mastofauna para 

complementação do plano de manejo da Reserva Natural Salto Morato, primeira 

RPPN pertencente a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza..  

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.  

Alunos envolvidos: Graduação ( 0) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / 

Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 0) .  

Integrantes: Liliani Marília Tiepolo - Integrante / Juliana Quadros - Coordenador / 

Fernando Costa Straube - Integrante / Eloísa Wistuba - Integrante / Alberto Urben 

Filho - Integrante / Magno Segalla - Integrante / Gledson Vigiano Bianconi - 

Integrante. 

Financiador(es): Fundação o Boticário - Remuneração. 
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Número de produções C, T & A: 1.  

2001 - 2001 Repar, Monitoramento de Fauna 

 

Descrição: O projeto buscou monitorar a fauna terrestre frente ao derrame de 

petróleo da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, município de Araucária, Paraná.  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação ( 0) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / 

Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 0) .  

Integrantes: Gledson Vigiano Bianconi - Coordenador. 

.  

2000 - 2001 Estudo fitoquímico dos frutos de espécies da família Piperaceae e sua interação com 

os morcegos frugívoros 

 

Descrição: O estudo propõe testar a eficiência dos óleos essenciais extraídos de 

frutos quiropterocóricos na atração e captura de filostomídeos frugívoros. A 

possibilidade de identificar, isolar e, futuramente, sintetizar compostos que atraiam 

morcegos terá um grande potencial nos trabalhos de recomposição de ambientes 

degradados e de auto-ecologia..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação ( 0) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / 

Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 0) .  

Integrantes: Sirlei Dias Teixeira - Integrante / Sandra Bos Mikich - Integrante / 

Beatriz H L N Sales Maia - Coordenador / Gledson Vigiano Bianconi - Integrante. 

Financiador(es): Universidade Federal do Paraná - Cooperação / Instituto Ambiental 

do Paraná - Cooperação. 

Número de produções C, T & A: 7.  

1999 - 2000 Conservação do Bioma Floresta com Araucária 

 

Descrição: Avaliação da fauna no ecossistema Floresta com Araucária, do 

Subprojeto "Conservação do Bioma Floresta com Araucária", fazendo parte do 

Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira 

(PROBIO).  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação ( 0) / Especialização ( 0) / Mestrado acadêmico ( 0) / 

Mestrado profissionalizante ( 0) / Doutorado ( 0) .  

Integrantes: Michel Miretzki - Integrante / Sandra Bos Mikich - Coordenador / 

Douglas Kajiwara - Integrante / Angélica Maria Kazue Uejima - Integrante / 

Fernanda Góss Braga - Integrante / Gledson Vigiano Bianconi - Integrante. 
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Financiador(es): Ministério do Meio Ambiente e da Amazonia Legal - Auxílio 

financeiro / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

Auxílio financeiro. 

Número de produções C, T & A: 1.  

 

Membro de corpo editorial  

2006 - Atual Periódico: Boletim de pesquisa florestal - Unidade Regional de Pesquisa Florestal 

 

Revisor de periódico  

2006 - Atual Periódico: Revista Brasileira de Zoologia 

2006 - Atual Periódico: Boletim de pesquisa florestal - Unidade Regional de Pesquisa Florestal 

2007 - Atual Periódico: Check List (UNESP) 

2008 - Atual Periódico: Brazilian Archives of Biology and Technology 

2008 - Atual Periódico: Chiroptera Neotropical 

 

Áreas de atuação  

1.  Grande área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Ecologia / 

Especialidade: Mamíferos.  

2.  Grande área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Mamíferos / 

Especialidade: Chiroptera.  

3.  Grande área: Ciências Biológicas / Área: Zoologia / Subárea: Ecologia / 

Especialidade: Ecologia Química.  

 

Idiomas  

Inglês Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Bem.  

Espanhol Compreende Bem Lê Bem.  

Português Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.  

Italiano Compreende Bem, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.  

 

Prêmios e títulos  

2008 Premiação por Equipes, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, 

Embrapa Florestas.  
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2006 Prêmio Ford, Categoria "Iniciativa do Ano em Conservação", Empresa Ford e Conservação 

Internacional.  

2006 Premiação por Equipes, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, 

Embrapa Florestas.  

 

Produção em C,T & A  

 Produção bibliográfica  

 

 

 Artigos completos publicados em periódicos 

1.  GRACIOLLI, Gustavo ; BIANCONI, G. V. . Taxas de parasitismo de moscas ectoparasitas (Diptera: 

Streblidae e Nycteribiidae) em morcegos (Mammalia, Chiroptera) em área de Floresta com Araucária no 

estado do Paraná, sul do Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, v. 24, p. 246-249, 2007.  

2.  BIANCONI, G. V. ; MIKICH, Sandra Bos ; TEIXEIRA, Sirlei Dias ; MAIA, Beatriz Helena L Noronha 

Sales . Attraction of Fruit-Eating Bats with Essential Oils of Fruits: A Potential Tool. Biotropica (Lawrence, 

KS), v. 39, p. 136-140, 2007.  

3.  BIANCONI, G. V. ; MIKICH, Sandra Bos ; PEDRO, Wagner Andre . Movements of bats in Atlantic Forest 

remnants in southern in southern Brazil. Revista Brasileira de Zoologia, (no prelo), v. 23, p. 1199-1206, 

2006.  

4.  ROCHA, Fabiana M ; MIKICH, Sandra Bos ; BIANCONI, G. V. ; PEDRO, Wagner André . Mamíferos do 

município de Fênix, Paraná, Brasil: etnozoologia e conservação. Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba - 

Paraná, v. 22, n. 4, p. 991-1002, 2005.  

5.  MIKICH, Sandra Bos ; BIANCONI, G. V. . Potencializando o papel dos morcegos frugívoros na 

recuperação de áreas degradadas. Boletim de pesquisa florestal - Unidade Regional de Pesquisa Florestal, 

Colombo, PR, v. ., n. 51, p. 155-164, 2005.  

6.  BIANCONI, G. V. ; MIKICH, Sandra Bos ; PEDRO, Wagner André . Diversidade de morcegos 

(Mammalia, Chiroptera) em remanescentes florestais do município de Fênix, noroeste do Paraná, Brasil. 

Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba, v. 21, n. 4, p. 943-954, 2004.  

7.  MIKICH, Sandra Bos ; BIANCONI, G. V. ; MAIA, Beatriz Helena L Noronha Sales ; TEIXEIRA, Sirlei 

Dias . Attraction of the fruit-eating bat Carollia perspicillata to Piper gaudichaudianum essential oil. Journal 

of Chemical Ecology, v. 29, n. 10, p. 2379-2383, 2003.  

8.  MIRETZKI, Michel ; PERACCHI, A. L. ; BIANCONI, G. V. . Southernmost record of Sturnira tildae in 
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Brazil. Mammalia (Paris), v. 66, n. 2, p. 306-309, 2002.  

9.  STRAUBE, Fernando Costa ; BIANCONI, G. V. . Sobre a grandeza e a unidade utilizada para estimar 

esforço de captura com utilização de redes-de-neblina. Chiroptera Neotropical, Brasilia - DF - Brasil, v. 8, 

n. 1-2, p. 150-152, 2002.  

 

 

 Capítulos de livros publicados  

1.  BIANCONI, G. V. ; MIKICH, Sandra Bos ; MAIA, Beatriz Helena L N S ; TEIXEIRA, Sirlei Dias ; 

MARQUES, Francisco A . A ecologia química da interação morcego-planta: proposta de uma nova 

ferramenta para restauração florestal e estudos de auto-ecologia. In: Pacheco, Susi Missel; Marques, Rosane 

Vera; Esbérard, Carlos E. Lustosa. (Org.). Morcegos no Brasil: biologia, sistemática, ecologia e 

conservação. 1 ed. Porto Alegre: Armazém Digital, 2008, v. , p. 369-374.  

2.  PACHECO, Susi Missel ; MARQUES, Rosane Vera ; GRILLO, Hamilton César Zanardi ; MARDER, 

Elisangela ; BIANCONI, G. V. ; MIRETZKI, Michel ; PASSOS, Isaac ; ROSA, V. A. . Morcegos de áreas 

urbanas da Região Sul do Brasil. In: Pacheco, Susi Missel; Marques, Rosane Vera; Esbérard, Carlos E. 

Lustosa. (Org.). Morcegos do Brasil: biologia, sistemática, ecologia e conservação. 1 ed. Porto Alegre: 

Armazém Digital, 2008, v. , p. 417-426.  

3.  PACHECO, Susi Missel ; MARQUES, Rosane Vera ; BIANCONI, G. V. ; MIRETZKI, Michel ; WITT, 

André Adalberto ; OLIVEIRA, Kleber Pinto A. Oliveira . Morcegos de Floresta com Araucária no Sul do 

Brasil. In: Susi Missel Pacheco, Rosane Vera Marques, Carlos Eduardo Lustosa Esbérard. (Org.). Morcegos 

no Brasil: biologia, sistemática, ecologia e conservação. 1 ed. Porto Alegre: Armazém Digital, 2008, v. , p. 

353-362.  

4.  BIANCONI, G. V. ; PEDRO, Wagner André . Família Vespertilionidae. In: Reis, N.R.; Peracchi, A.L.; 

Pedro, W.A.; Lima, I.P.. (Org.). Morcegos do Brasil. 1 ed. Londrina: , 2007, v. , p. 167-195.  

5.  ROSSI, Rogério Vieira ; BIANCONI, G. V. ; PEDRO, Wagner André . Ordem Didelphimorphia. In: Nélio 

Roberto Reis; Adriana Lucio Peracchi; Wagner André Pedro; Isaac Passos. (Org.). Mamíferos do Brasil (in 

press). 1 ed. Curitiba: Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná, 2006, v. 1, p. 

25-64.  

6.  QUADROS, Juliana ; TIEPOLO, L. M. ; BIANCONI, G. V. . Mamíferos da Floresta Atlântica. In: Carlos 

Renato Fernandes.. (Org.). Floresta Atlântica: Reserva da Biosfera. 1 ed. Curitiba: Tempo Integral Editora 

Ltda., 2003, v. 1, p. 219-257.  
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 Textos em jornais de notícias/revistas  

1.  BIANCONI, G. V. . Morcegos. O Estado do Paraná, 30 nov. 2000.  

2.  BIANCONI, G. V. . Morcego, o bom vizinho. O Estado do Paraná, Curitiba, p. 769, 27 set. 2000.  

 

 

 Resumos expandidos publicados em anais de congressos  

1.  SUCKOW, U.M.S. ; BIANCONI, G. V. ; MIKICH, Sandra Bos . Atração de moregos com óleos essenciais 

de frutos quiropterocóricos em cultivos agrícolas e pastagens abandonadas na Floresta Atlântica. In: 7º 

Congresso de Ecologia do Brasil, 2007, Caxambu. 7º Congresso de Ecologia do Brasil. Caxambu, 2007.  

2.  MAIA, Beatriz Helena L Noronha Sales ; TEIXEIRA, Sirlei Dias ; MIKICH, Sandra Bos ; BIANCONI, G. 

V. ; SARTORATTO, Adilson ; PEDROZO, Tiago H ; DEGELMAN, Juliana K ; GUTIERRE, Heitor M . 

Óleo essencial de cinco espécies de frutos quiropterocóricos do gênero Piper (Piperacea).. In: Simpósio 

Brasileiro de Óleos Essenciais, 2003, Campinas. Livro de Resumos do Simpósio Brasileiro de Óleos 

Essenciais, 2003.  

 

 

 Resumos publicados em anais de congressos  

1.  BIANCONI, G. V. ; SUCKOW, U.M.S. ; CARNEIRO, Daniel Carvalho ; PAROLIN, L. C. ; GREGORIN, 

R. . Primeiro registro de Eumops perotis e Nyctinomops aurispinosus para o Estado do Paraná, sul do 

Brasil. In: IV Congresso Brasileiro de Mastozoologia, 2008, São Lourenço MG. IV Congresso Brasileiro de 

Mastozoologia. Rio de Janeiro, 2008.  

2.  FARNEDA, F. Z. ; LUCAS, E. M. ; BIANCONI, G. V. . Diversidade de morcegos (Mammalia, Chiroptera) 

na Floresta Nacional de Chapecó, Santa Catarina, Brasil. In: IV Congresso Brasileiro de Mastozoologia, 
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INTRODUÇÃO 

 

Não há dúvidas de que a construção de uma usina hidrelétrica causa impactos 

ambientais. Quando acessamos as poucas informações disponíveis sobre atividades de 

resgate de fauna nesse tipo de empreendimento, fica evidente a existência de danos nos 

dois principais componentes da diversidade: a riqueza e a abundância de espécies. As 

conseqüências mais severas (ou assim chamadas por serem diretamente percebidas) 

ocorrem no momento do desmate e enchimento do reservatório, no entanto, prejuízos 

são também computados em decorrência da formação de uma nova paisagem. 

Entendemos que o controle e acompanhamento da supressão de hábitat por uma 

equipe técnica especializada e bem treinada, é essencial para mitigar danos sobre a 

diversidade faunística numa dada região. A importância dessa participação é ainda 

maior quando os esforços são bem orientados, de forma a abarcar todas as 

possibilidades esperadas num trabalho de campo intenso em número de pessoas, 

convivência, ritmo e riscos variados. 

O objetivo deste material é apresentar de forma simples e direta orientações e 

esclarecimentos sobre as atividades de Resgate de Fauna da UHE-Mauá, em sua etapa 

“Desmate para o Canteiro de Obras”. Aqui constam informações sobre o local de 

trabalho, equipes e equipamentos, rotina diária e centro de triagem. São também 

abordados os critérios e locais para eventuais solturas de animais, como proceder em 

caso de acidente, ética, convivência na equipe e outras informações julgadas relevantes. 

A partir de agora adotemos como compromisso, em tempo integral, uma atitude 

ética, positiva e, especialmente orientada para a ação em campo, seja ela qual for! 

 

 

 

ONDE TRABALHAREMOS 

 

A área a que se refere esse plano de resgate restringe-se ao canteiro de obras da 

UHE Mauá, localizado nas adjacências da indústria de papel e celulose Klabin 

(município de Telêmaco Borba: margem direita do rio Tibagi) e em uma pequena área 

defronte à foz do rio das Antas (município de Ortigueira: margem esquerda).  



203 

 

A quase totalidade da área onde se insere o canteiro é de propriedade da Indústria 

Klabin de Papel e Celulose, a qual conta com uma área de 247.000 ha, dos quais 91.000 

ha recobertos por florestas nativas, incluindo-se área de preservação como a RPPN 

Fazenda Monte Alegre.  

 O local de desmate (área total de desmate: 91,13 ha), distinguido em várias 

frentes de trabalho, constitui-se dos setores destinados à construção das seguintes 

estruturas físicas: barragem, casa de forças e vertedouro, que são caracterizadas como 

definitivas, por não haver previsão de revegetação. Esses locais assentam-se em áreas 

principalmente recobertas por vegetação nativa em diferentes estádios sucessionais, a 

saber: 27,37 ha de floresta primária pouco alterada, 16,66 ha de floresta secundária em 

estádio avançado de regeneração e 4,35 ha de plantio de eucalipto. 

 As estruturas tidas como provisórias, ou seja, para as quais será possível a 

recuperação das áreas degradadas, são: alojamentos, escritórios e estradas de acesso a 

essas instalações. De um modo geral encontram-se cobertas por plantios de árvores 

exóticas de propriedade da Klabin Papel e Celulose, nas seguintes proporções: 15,96 ha 

de plantios, 4,33 ha de floresta secundária em estádio avançado de regeneração e 2,66 ha 

de floresta primária pouco alterada.  

 

 

 

 Sob esse panorama, as frentes de trabalho seguirão alguns critérios objetivando 

permitir o tráfego dos animais entre essas áreas minimizando-se a necessidade de 

intervenção humana, tais como: 
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 o desmate dar-se-á sempre no sentido borda  interior da mata, sempre 

direcionando-se ao maior maciço de floresta nativa adjacente ou o mais próxima 

possível;  

 evitar-se-á a formação de “ilhas” de vegetação, reduzindo as chances de 

isolamento dos representantes da fauna; 

 as frentes de trabalho não devem agir em locais distantes umas das outras, 

ocasionando o retorno dos animais devido a atividades de corte em área de 

tráfego. 

 

 

 

NOSSA EQUIPE 

 

 A nossa equipe é composta por um grande grupo de especialistas e 

colaboradores nos campos das ciências biológicas e da medicina veterinária. Todos eles 

dedicam-se ao estudo de grupos faunísticos específicos, mas todos são perfeitamente 

aptos e habilitados para o trabalho com todos os grupos de fauna.  

 Esse time todo se revesará ao longo dos 60 dias previsto para a operação de 

resgate de fauna, de forma a termos sempre conosco sete pessoas com as seguintes 

atribuições: 

 

 1 médico veterinário 

 4 biólogos (um deles coordenador) 

 2 auxiliares de campo 

 

 Cada um dos quatro biólogos acompanhará uma das quatro frentes de desmate, 

realizando capturas, coletas e todo o tipo de observações ligadas ao trabalho. Um dos 

auxiliares de campo se deslocará ativamente entre essas frentes, sob orientação do 

biólogo, suprindo a necessidade de auxílio na contenção de animais ou o transporte 

desses ao centro de triagem (C.T.). O outro auxiliar será o responsável pela recepção, 

etiquetagem e conservação de material biológico morto e, ainda, poderá colaborar com 

o médico veterinário, caso requisitado. 
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 O médico veterinário ficará de plantão no C.T., recebendo os animais capturados, 

os quais deverão receber exame clínico e encaminhados para a soltura ou ao criadouro 

científico (caso julgue-se necessário tratamento mais prolongado). 

 

 

 

QUAL EQUIPAMENTOS DEVEMOS PORTAR? 

 

 Logo ao início do dia, ocorrerá a primeira fase do trabalho. Para isso, cada 

participante (biólogo e auxiliar) deverá conferir minusionamente o material a ser 

utilizado. Devemos ter sempre em mente que cada fase de ação corresponde a um tipo 

de material sendo, portanto, necessário – e obrigatório – carregar consigo: 

 

1. EQUIPAMENTO DE CAPTURA E CONTENÇÃO 

 Luvas de raspa (2 pares por equipe) 

 Gancho (2 unidades por equipe) 

 Puçá (1 unidade por equipe) 

 Jacaré (1 unidade por equipe) 

 Pinça (2 unidades por equipe) 

 Bloco de anotações (individual) 

 Lápis (individual) 

 GPS (1 unidade por equipe) 

 Relógio de pulso ou similar (individual) 

 

2. EQUIPAMENTO DE ACONDICIONAMENTO DE ANIMAIS VIVOS 

 Caixa de contenção (2 unidades por equipe) 

 Sacos de pano (5 unidades por equipe) 

 

3. EQUIPAMENTO DE COLETA 

 Recipiente com formol 10% (4 unidades por equipe) 

 Recipiente com álcool 70% (4 unidades por equipe) 

 

4. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
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 Camisa ou camiseta de manga longa 

 Capa de chuva 

 Boné, chapéu ou similar (eventulmente capacete)  

 Protetor solar 

 Protetor auricular 

 Perneira, bota ou similar 

 

 Se você quiser, poderá levar também outros equipamentos, a seu critério, como 

binóculo, máquina fotográfica, facas, facão, mochila, cantil etc. 

 

QUANTO TEMPO IREMOS TRABALHAR POR DIA? 

 

 A jornada diária será de aproximadamente 10 horas. Todos os dias iniciaremos 

às 7:00 h com a reunião dos participantes no C.T., para a revisão do material de campo e 

para organizar detalhes de última hora, bem como para tomar conhecimento da escala 

de trabalho. Pouco menos de uma hora depois (7:45 h) seguiremos para as frentes de 

desmate, onde permaneceremos até por volta do meio-dia. Após o descanso de almoço 

(13:00 h), voltaremos à ativa e somente concluiremos nosso trabalho de campo por 

volta das 18:00 h. Depois disso vamos nos reunir novamente no C.T. para a recepção 

dos animais capturados e coletados, bem como para notificar o coordenador sobre 

eventuais necessidades ou problemas que porventura venham a ocorrer. 

 O responsável pela triagem de animais coletados (mortos), bem como o médico-

veterinário, terão rotina inconstante, que variará de acordo com a demanda de trabalho. 

A critério do coordenador, poderá ocorrer remanejamento de pessoal, caso ocorra algum 

imprevisto ou se o trabalho ficar muito volumoso. 

 Lembremo-nos que o dia apenas acabará quando todos os animais coletados 

estiverem devidamente organizados e os animais vivos devidamente clinicados e em 

situações confortáveis. Em primeiro lugar o bem-estar de todos os animais que forem 

mantidos vivos e temporariamente sob nossa guarda e o aproveitamento integral de 

todas as informações que os animais coletados podem gerar. Assim, a nossa equipe 

apenas poderá descansar quando tudo estiver organizado e preparado para o dia 

seguinte. 
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Fluxograma de atividades 

 

FASE O QUÊ ? QUANDO? ONDE? 

 

1 Verificação do material de campo 7:00-7:45 h C.T. 

 

 

2 Deslocamento às áreas de desmate 7:45-8:00 h Em trânsito 

 

 

3 Captura e coleta 8:00-12:00 h Campo 

 

 

4 Intervalo 12:00-13:00 h Em trânsito 

 

 

5 Captura e coleta 13:00-18:00 h Campo 

 

 

6 Retorno do trabalho de campo 18:00 h Em trânsito 

 

 

7 
Entrega de material vivo ao 

veterinário 
18:00-19:00 h C.T. 

 

 

8 
Entrega de material coletado ao 

responsável pela triagem 
18:00-19:00 h C.T. 

 

 

9 Verificação do material de campo 18:00-19:00 h C.T. 

 

 

10 Fim da jornada diária ~ 19:00 h  

 

COMO SERÁ O NOSSO TRABALHO DE CAMPO? 
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 Todo o processo de resgate faunístico se dividirá em quatro fases: 1. captura e 

contenção; 2. acondicionamento e rotulagem prévia; 3. triagem; 4. destinação. 

 Durante o momento de desmate, bem como de todas as demais atividades que 

impliquem em retirada de vegetação nativa, em recuperação ou ruderal, os grupos de 

trabalhadores serão acompanhados por uma equipe minimamente composta por um 

biólogo que terá, de acordo com a situação, um auxiliar de campo o acompanhando. 

Esse pessoal estará devidamente munido de equipamentos apropriados para a captura, 

manipulação e guarda temporária de animais silvestres. 

 De uma forma geral, todos os animais localizados – desde que 

comprovadamente submetidos a riscos contra sua integridade física – serão capturados 

com utilização de métodos que gerem um mínimo de contacto físico, visual e auditivo. 

Esse cuidado visa a preservação da saúde dos animais, em particular de situações de 

estresse, levando-se em consideração o animal manipulado.  

 Animais de médio a pequeno porte, notadamente mamíferos arborícolas (p.ex. 

ouriços, esquilos, tamanduás-mirins, etc) e mesmo lagartos médios e pequenos, serão 

capturados com puçás e protegidos em caixas apropriadas de madeira; o mesmo será o 

procedimento destinado a serpentes, com o uso – porém – de ganchos ou “jacarés”. 

Ninhos de aves, desde que acompanhados de ovos e/ou filhotes (situação que se espera 

ser de mínima ocorrência, por ocasião da época do ano em que se realizará o resgate) 

serão também recolhidos; eles serão acondicionados em recipientes adequados, visando 

o encaminhamento imediato para o C.T. 

  Invertebrados como aracnídeos (aranhas, escorpiões, opiliões) e miriápodos 

(centopéias) serão capturados com pinças e colecionados mediante imersão simples em 

meio alcoólico para aproveitamento científico. 

 Exemplares de quaisquer grupos zoológicos que porventura sejam encontrados 

mortos serão acondicionados em sacos plásticos dentro dos quais inserir-se-ão as 

devidas informações sobre localidade e data de coleta bem como outros dados que se 

façam pertinentes. Posteriormente serão congelados (no caso de mamíferos e aves) ou 

fixados em formol (no caso dos demais organismos), em obediência às técnicas 

particulares para cada grupo zoológico e, em momento oportuno, encaminhados às 

coleções do Museu de História Natural Capão da Imbuia (Prefeitura Municipal de 

Curitiba) para inclusão e tombamento definitivo. Esse é o destino previsto de todo o 

material zoológico que seja obtido durante a operação de resgate. 
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 Ao tempo em que os animais são capturados e acondicionados, serão 

preenchidas as fichas de captura, contendo informações como identificação preliminar, 

local e data de coleta, nome dos coletores, informações clínicas e o que mais se façam 

pertinentes. É obrigatório incluir, junto aos exemplares capturados e coletados, uma 

ficha provisória de coleta, contendo as seguintes informações: 

 

 N
o
 de campo 

 Espécie ou identificação prévia (p.ex. aranha, serpente não identificada) 

 Local de captura (incluindo coordenadas geográficas obtidas por GPS) 

 Data de captura 

 Horário de captura 

 Coletores 

 

 Uma vez concluído o trabalho de campo, todo o material recolhido será 

encaminhado ao C.T., que procederá o encaminhamento de cada organismo.  

 Será obedecida a prioridade para animais vivos, os quais serão encaminhados 

aos cuidados do médico veterinário para atendimento imediato. Todos os animais, 

inclusive os mortos, serão organizados de acordo com a situação e registrados em livro 

apropriado para este fim.  

 Em algumas situações, como em caso de estresse iminente, o animal será 

encaminhado imediatamente após sua captura e contenção ao C.T. 

 

COMO FUNCIONARÁ O CENTRO DE TRIAGEM? 

 

 O trabalho no C.T. compreenderá tanto no rápido encaminhamento de animais 

vivos para o médico veterinário, quanto na organização do material coletado em campo.  

 Uma vez encaminhado, o espécime vivo será avaliado e, na dependência do 

quadro observado, submetido a intervenção clínica, condizente com os procedimentos 

triviais da especialidade veterinária.  Além da rápida atenção ao indivíduo, serão obtidas 

informações básicas sobre ele, destacadamente identificação da espécie, mas também 

dados biométricos e pesagem e tomada de temperatura corpórea. Caso necessário, 

alguns indivíduos poderão permanecer retidos por pequeno lapso de tempo, visando seu 

reestabelecimento, a critério médico. Para tanto haverão locais adequados especialmente 
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preparados, de forma aos animais contarem com máximo conforto e total isolamento do 

contacto com a equipe. 

 O médico-veterinário poderá, a seu critério, requisitar a participação do auxiliar 

que estiver trabalhando na tarefa de rotulagem e organização das coletas, especialmente 

quando houver necessidade de colaboração para o manejo, manipulação e eventuais 

procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos.  

 Nenhuma pessoa externa à nossa equipe está autorizada a capturar, coletar 

ou manejar animais de quaisquer tipos e tampouco participar dos trabalhos de 

campo e muito menos do C.T. Embora essa seja uma eventualidade difícil de ser 

contida, ela deve ser evitada e movidos todos os esforços para que não ocorra.  

 Os materiais de campo como um todo também são de uso exclusivo da equipe, 

cabendo a todos o correto uso e acondicionamento em local correto e organizado e uma 

dedicação de zelo especial por sua integridade. 

 

 

 

QUAIS ANIMAIS SERÃO SOLTOS E ONDE SERÃO LIBERADOS? 

 

 A grande maioria de animais será colecionada, uma vez que será composta por 

invertebrados. Isso significa que eles serão sacrificados e aproveitados como espécimes 

para pesquisas, ficando todos depositados posteriormente em um museu. Apenas no 

caso de mamíferos e, eventualmente, aves ou répteis de grande porte ou, ainda, em 

algumas situações especiais, ocorrerá a soltura.  

 Tendo-se constatado o bem estar físico do animal mediante avaliação do 

médico-veterinário, ele será reconduzido ao ponto mais próximo de onde fôra capturado 

desde que contando com o estado mais preservado condizente com seu hábitat. Na 

ocasião será rapidamente vistoriado e liberado de forma tranqüila e segura. Caberá ao 

biólogo responsável, após orientação do coordenador, o acompanhamento de todos os 

passos da soltura, incluindo o afastamento das pessoas e a visualização. 

 Eventualmente poderá ser necessária uma nova captura, dependendo do quadro 

clínico do indivíduo, em especial quando ele se mostrar incapaz de se abrigar, ainda que 

por um pequeno período de tempo. Caso isso ocorra, os mesmos procedimentos 
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alusivos à captura deverão ser realizados, inclusive com novo encaminhamento ao 

veterinário de plantão. 

 Mas atenção! Caberá única e exclusivamente ao coordenador (se necessário 

após ouvir a opinião de sua equipe), a decisão de quando e onde o animal será 

liberado. Desta forma, durante o trabalho de acompanhamento do desmate, não será 

admitido que ninguém solte animais sem que tenha passado por todo o protocolo de 

registro e medicação e muito menos sem a concordância da coordenação.  

 Há um detalhado plano de realocação que foi planejado com muita antecedência 

para que as solturas sejam o menos danosas possíveis ao animal e ao seu ambiente. 

 

 

 

 

 

O QUE DEVO FAZER NO CASO DE ALGUM ACIDENTE? 

 

 Dificilmente ocorrerão acidentes se levarmos em consideração as regras de 

segurança do trabalho e, principalmente, se nos mantivermos atentos para os potenciais 

incidentes que ocorreriam em trabalhos deste tipo.  

 Animais que podem ser perigosos para nossa saúde, principalmente por inocular 

veneno, são os miriápodos (lacraias ou centopéias), aracnídeos (escorpiões e aranhas) 

himenópteros (vespas, marimbondos, abelhas, mamangavas e formigas), lepidópteros 

(larvas de borboletas ou mariposas) e serpentes.  Todos os outros animais também 

devem ser considerados perigosos, com pequena ou grande intensidade, poderão ser 

encontrados na área que vamos trabalhar e, muito provavelmente, todos nós teremos 

algum tipo de contacto com eles. 

 Muito mais importante é a profilaxia, e por esse motivo, abaixo estão descritos 

alguns procedimentos 

 

LEMBRE-SE SEMPRE: 
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Resgates de fauna são situações únicas que causam o aparecimento forçado de 

muitos tipos de animais, alguns deles perigosos e em quantidades muito maiores do 

que normalmente! 

 

 

 Assim, todos devem prestar atenção nos seguintes itens: 

 

1. Higiene após o manuseio de animais. Especialmente os mamíferos (com menor 

importância as aves e mesmo répteis), são potenciais vetores de doenças que podem ser 

transmitidas para nós pelo simples contacto físico. Tenha o cuidado de lavar 

cuidadosamente as mãos logo após manipular um animal.  

 

2. Camisas de mangas compridas. Você sabe porque usar calças compridas quando está 

em trabalho de campo; então também sabe da importância das mangas compridas! Elas 

evitam ferimentos ocasionados por folhas cortantes ou urticantes, por espinhos e, ainda, 

picadas de insetos, alguns deles muito perigosos. Não à toa são considerados itens 

indispensáveis do equipamento de proteção individual (EPI). 

 

3. Meias sobre as calças. Como você estará usando bota ou perneira, para evitar picadas 

de cobras e mesmo para amenizar eventuais impactos contra pedras e troncos, use 

sempre a perna da calça por dentro da meia. Isso evita que algum animal venenoso suba 

por dentro da calça, causando acidente. Assim, prefira meias longas com elástico; elas 

serão muito mais eficientes. 

 

4. Cuidados na hora de vestir a mochila. Com base no ítem acima, lembre-se também 

de sua mochila. Se você deixá-la no chão, mesmo que por um rápido momento, poderá 

facilitar com que invertebrados picadores fiquem aderidos a ela e, então, possam ir para 

lugares sensíveis como o pescoço.  

 

5. Não ponha a mão em frestas. Encontrou um tronco caído ou quer revirar uma pedra 

para encontrar animais? Use o gancho ou a pinça. Com isso irá proteger seus dedos e 

mão de eventuais picadas, algumas delas dolorosas ou perigosas! 
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6. Atenção durante a captura. Se você não se sentir seguro para alguma captura, seja 

qual for o animal, solicite a ajuda. Se nem com essa colaboração isso for possível, 

libere-o. Preserve antes de tudo a sua integridade física. De acordo com o grupo 

zoológico, é necessário tomar algumas atitudes defensivas que somente são conhecidas 

com a experiência. Um exemplo clássico é o do tamanduá-mirim. Embora pareça um 

bicho de pelúcia que, além de tudo, não tem dentes, ele é extremamente perigoso pois 

utiliza com grande eficiência as suas unhas no caso de tentativa de contenção. Tenha 

respeito por todo e qualquer animal, especialmente aquele que você não conhece e que 

nunca manejou. Todos os animais possuem defesa e muitos deles podem ser agressivos 

ou causar sérios agravos à nossa saúde. 

 

7. Cuidado com os instrumentos. Não seja negligente com instrumentos de trabalho; 

eles devem ser usados somente com a finalidade para a qual foram fabricados; evite usá-

los com outros fins. 

  

8. Cuidado com facas. Lembre-se: facas são perigosas! Tenha cuidado ao usá-las. 

Segure-as sempre com a lâmina apontada para baixo e corte tudo sobre uma tábua de 

madeira ou outra superfície dura. 

 

 Mesmo que todos os procedimentos de segurança sejam fielmente considerados, 

é possível que alguns acidentes aconteçam. Se por acaso isso ocorrer,bian comunique 

imediatamente o coordenador, por meio do rádio-comunicador, para orientação sobre os 

cuidados a serem tomados. 

 O maior problema, quando verificamos um acidente com animais, é a atitude a 

ser tomada logo após o evento. Tomar a iniciativa pode resolver precocemente diversos 

problemas e até salvar uma vida!  

 No caso de picadas de animais peçonhentos ou de contacto com lagartas, você 

deverá proceder da seguinte forma, de acordo com o acontecimento. Mesmo que a 

pessoa não se identifique como alérgica, ela deverá ficar em observação nos seguintes 

casos: picadas de formigas, abelha, vespa, marimbondo ou contacto com lagartas de 

borboletas. Se após alguns minutos o local da picada ou contacto começar a formar um 

inchaço exagerado, especialmente com edema em locais diferentes de onde aconteceu a 
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picada, ou se a pessoa atingida começar a se queixar de mal-estar, náuseas ou outros 

sintomas estranhos, será preciso procurar auxílio médico.  

 Se ela for picada por muitos animais (dentre os citados acima) ou por escorpião, 

aranha ou centopéia deverá obrigatoriamente ser encaminhada a um posto de saúde ou à 

atenção de um médico. O mesmo, em qualquer situação, se for mordida por cobra, ainda 

que os demais a reconheçam como não-peçonhenta.  

 Além disso, se a pessoa sofrer algum corte, queimadura ou torção que chamem a 

atenção pela profundidade ou extensão ou que possam levantar qualquer dúvida sobre 

necessidade de atendimento, não pense duas vezes: encaminhe-a para atendimento 

médico. Se ocorrer uma mordida ou arranhão devido à defesa de mamífero, ave ou 

lagarto, o mesmo deve ser feito. 

 Não esperamos que acidentes ocorram, visto que temos uma equipe experiente e 

devidamente preparada para se proteger contra eles. De qualquer forma, você deve 

preencher a ficha individual que lhe será fornecida, informando o seu tipo sanguíneo, 

eventuais alergias e se usa algum medicamento cotidianamente.  

 Tanto no caso de acidentes quanto em situações em que interações se façam 

necessárias, você deverá usar os rádios comunicadores. Quando precisar utilizá-los, 

procure falar apenas o necessário, respeitando o ouvinte. 

 

_____________________________ 

 

 

 Esperamos que essa operação de resgate de fauna seja produtiva para todos os 

pesquisadores e estudantes que, de uma forma ou de outra, irão obter muitas 

informações e aprendizado pelo convívio direto com os animais. 

 Para que você se habitue aos grupos com que terá contato em campo, incluímos 

neste Manual listas de espécies já constatadas na região em estudos anteriores. 

 

 

BOM TRABALHO! 

LISTA DE FAUNA 

 

VERTEBRADOS TERRESTRES DE INTERESSE PARA O  
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RESGATE DE FAUNA (FASE I: DESMATE) DA  

UHE-MAUÁ (TELÊMACO BORBA E ORTIGUEIRA – PARANÁ) 

 

CLASSE LISSAMPHIBIA 

 (anfíbios) 

 

ORDEM ANURA  

FAMÍLIA BUFONIDAE  

Rhinella abei  sapo 

Rhinella icterica  sapo-cururu 

  

FAMÍLIA CENTROLENIDAE  

Hyalinobatrachium uranoscopum  rã 

  

FAMÍLIA HYLIDAE  

Aplastodiscus albosignatus  perereca 

Aplastodiscus perviridis  perereca 

Bokermannohyla circumdata  perereca 

Dendropsophus anceps  perereca 

Dendropsophus microps  perereca 

Dendropsophus minutus  perereca 

Dendropsophus nanus  perereca 

Dendropsophus sanborni  perereca 

Hypsiboas albopunctatus  perereca 

Hypsiboas faber  ferreiro 

Hypsiboas prasinus  perereca 

Hypsiboas semiguttatus  perereca 

Phasmahyla sp. rã-macaco 

Phyllomedusa tetraploidea  rã-macaco 

Scinax berthae perereca 

Scinax catharinae  perereca 

Scinax fuscovarius  perereca 

Scinax perereca perereca 

Scinax rizibilis  perereca 

Scinax squalirostris  perereca 

Scinax sp. (gr. x-signatus) perereca 

Sphaenorhynchus surdus  rãzinha-verde 

Trachycephalus imitatrix  rãzinha 
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FAMÍLIA HYLODIDAE  

Crossodactylus sp. rãzinha-do-rio 

  

FAMÍLIA BRACHYCEPHALIDAE  

Ischnocnema guentheri  sapinho 

  

FAMÍLIA CRAUGASTORIDAE  

Haddadus binotatus  rãzinha 

  

FAMÍLIA LEPTODACTYLIDAE  

Leptodactylus fuscus  rã 

Leptodactylus gracilis  rã 

Leptodactylus mystacinus  rã 

Leptodactylus notoaktites rã 

Leptodactylus ocellatus  rã 

  

FAMÍLIA CYCLORAMPHIDAE  

Odontophrynus americanus  sapo 

Proceratophrys avelinoi sapo-de-chifres 

  

FAMÍLIA LEUIPERIDAE  

Physalaemus cuvieri  rã-cachorro 

Physalaemus gracilis  rã-chorona 

  

FAMÍLIA MICROHYLIDAE  

Elachistocleis  bicolor  sapo 

  

FAMÍLIA RANIDAE  

Lithobates catesbeianus rã 

  

ORDEM GYMNOPHIONA  

FAMÍLIA CECILIIDAE cobra-cega 

 

FONTES: Machado & Bernarde (2002); Rocha et al. (2003); Machado (2004); registros e observações 

inéditas de Carlos Eduardo Conte.  

 

CLASSE REPTILIA 

 (répteis) 
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ORDEM TESTUDINATA  

SUBORDEM PLEURODIRA  

FAMÍLIA CHELIDAE  

Hydromedusa tectifera cágado 

Phrynops geoffroanus cágado 

  

SUBORDEM CRYPTODIRA  

FAMÍLIA EMYDIDAE  

Trachemys dorbigni cágado 

  

ORDEM SQUAMATA   

SUBORDEM AMPHISBAENIA  

FAMÍLIA AMPHISBAENIDAE  

Amphisbaenia mertensii cobra-cega 

  

SUBORDEM LACERTILIA  

FAMÍLIA LEIOSAURIDAE  

Enyalius perditus lagarto-verde 

  

FAMÍLIA TROPIDURIDAE  

Tropidurus torquatus lagarto-calango 

  

FAMÍLIA GEKKONIDAE  

Hemidactylus mabuia lagartixa-de-parede 

  

FAMÍLIA ANGUIDAE  

Ophiodes striatus cobra-de-vidro 

  

FAMÍLIA TEIIDAE  

Tupinambis merianae teiú 

  

FAMÍLIA SCINCIDAE  

Mabuya frenata lagartixa 

  

SUBORDEM SERPENTES  

FAMÍLIA ANOMALEPIDIDAE  

Liothyphlops beui cobra-cega 

  

FAMÍLIA TYPHLOPIDAE  



218 

 

Typhlops brongersmianus cobra-cega 

Epicrates cenchria jibóia-arco-íris 

Eunectes murinus sucuri 

  

FAMÍLIA COLUBRIDAE  

Apostolepis dimidiata cobra 

Atractus reticulatus cobra 

Chironius bicarinatus cobra-cipó 

Chironius flavolineatus cobra-cipó 

Chironius laevicollis cobra-cipó 

Clelia plumbea muçurana 

Dipsas indica jararaquinha 

Erythrolamprus aesculapii falsa-coral 

Helicops infrataeniatus cobra-d‟água 

Liophis miliaris cobra-d‟água 

Liophis poecilogyrus cobra 

Mastigodryas bifossatus jararacuçu-do-brejo 

Oxyrhopus guibei falsa-coral 

Oxyrhopus petola falsa-coral 

Philodryas olfersii cobra-verde 

Philodryas patagoniensis papa-pinto 

Sibynomorphus mikanii dormideira 

Spilotes pullatus caninana 

Thamnodynastes strigatus cobra-espada 

Tomodon dorsatus cobra-de-boca-roxa 

Waglerophis merremii boipeva 

  

FAMÍLIA ELAPIDAE  

Micrurus corallinus coral 

Micrurus frontalis coral 

  

FAMÍLIA VIPERIDAE  

Bothrops jararaca jararaca 

Bothrops jararacussu jararacuçu 

Bothrops neuwiedii jararaca-pintada 

Crotalus durissus cascavel 

  

ORDEM CROCODILIA  

FAMÍLIA ALLIGATORIDAE  

Caiman latirostris jacaré-do-papo-amarelo 
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Caiman yacare jacaré-do-pantanal 

  

FONTE: Bernarde & Machado (2002). 

 

 

CLASSE MAMMALIA  

(mamíferos) 

 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA  

FAMÍLIA DIDELPHIDAE  

Caluromys lanatus cuíca-lanosa 

Caluromys philander cuíca-lanosa 

Chironectes minimus cuíca-d‟água 

Didelphis aurita gambá-de-orelha-preta 

Didelphis albiventris gambá-de-orelha-branca 

Gracilinanus microtarsus cuíca 

Lutreolina crassicaudata cuíca-rabo-grosso 

Marmosops incanus cuíca 

Metachirus nudicaudatus cuíca-quatro-olhos 

Micoureus paraguayanus cuíca 

Moodelphis americana catita 

Monodelphis dimidiata catita 

Monodelphis iheringi catita 

Monodelphis sorex catita 

Philander frenata cuíca-quatro-olhos 

  

ORDEM CINGULATA  

FAMÍLIA DASYPODIDAE   

Euphractus sexcinctus tatu-peba 

Cabassous tatouay tatu-do-rabo-mole 

Dasypus septemcinctus tatu-mulinha 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha 

Dasypus hybridus tatu-mulinha 

  

ORDEM PILOSA  

FAMÍLIA MYRMECOPHAGIDAE  

Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira 

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim 
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ORDEM PRIMATES   

FAMÍLIA ATELIDAE  

Alouatta guariba bugio 

  

FAMÍLIA CEBIDAE  

Cebus nigritus macaco-prego 

  

ORDEM LAGOMORPHA   

FAMÍLIA LEPORIDAE  

Sylvilagus brasiliensis tapeti 

Lepus europaeus lebre 

  

ORDEM CHIROPTERA  

FAMÍLIA PHYLLOSTOMIDAE  

Desmodus rotundus morcego-vampiro 

Diaemus youngi morcego-vampiro 

Diphylla ecaudata morcego-vampiro 

Anoura caudifera morcego 

Anoura geoffroyi morcego 

Glossophaga soricina morcego 

Chrotopterus auritus morcego 

Micronycteris megalotis morcego 

Mimon bennettii morcego 

Phyllostomus discolor morcego 

Phyllostomus hastatus morcego 

Tonatia bidens morcego 

Carollia perspicillata morcego 

Artibeus jamaicensis morcego 

Artibeus lituratus  morcego 

Artibeus obscurus morcego 

Chiroderma doriae morcego 

Platyrrhinus lineatus morcego 

Pygoderma bilabiatum morcego 

Sturnira lilium morcego 

Uroderma bilobatum morcego 

Vampyressa pusilla morcego 

  

FAMILIA NOCTILIONIDAE  

Noctilio albiventris morcego 
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Noctilio leporinus morcego 

  

FAMÍLIA MOLOSSIDAE   

Cynomops abrasus morcego 

Cynomops planirostris morcego 

Eumops auripendulus morcego 

Eumops bonariensis morcego 

Eumops glaucinus morcego 

Molossops temminckii morcego 

Molossus molossus  morcego 

Molossus rufus morcego 

Nyctinomops laticaudatus morcego 

Nyctinomops macrotis morcego 

Promops nasutus morcego 

Tadarida brasiliensis  morcego 

  

FAMÍLIA VESPERTILIONIDAE  

Eptesicus brasiliensis morcego 

Eptesicus diminutus morcego 

Eptesicus furinalis morcego 

Lasiurus blossevillii  morcego 

Lasiurus cinereus morcego 

Lasiurus ega morcego 

Histiotus velatus morcego 

Myotis levis morcego 

Myotis nigricans morcego 

Myotis riparius morcego 

Myotis ruber  morcego 

  

ORDEM CARNIVORA   

FAMÍLIA FELIDAE  

Leopardus pardalis jaguatirica 

Leopardus tigrinus gato-do-mato 

Leopardus wiedii  gato-maracajá 

Puma concolor suçuarana, puma 

Puma yagouaroundi gato-mourisco 

Panthera onca onça-pintada 

  

FAMÍLIA CANIDAE  

Cerdocyon thous cachorro-do-mato 
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Chrysocyon brachyurus lobo-guará 

Lycalopex gymnocercus cachorro-do-campo 

Lycalopex vetulus raposa-do-campo 

  

FAMÍLIA MUSTELIDAE  

Lontra longicaudis lontra 

Eira barbara irara 

Galictis cuja furão 

  

FAMÍLIA PROCYONIDAE  

Nasua nasua quati 

Procyon cancrivorus mão-pelada 

  

ORDEM PERISSODACTYLA   

FAMÍLIA TAPIRIDAE  

Tapirus terrestris anta 

  

ORDEM ARTIODACTYLA   

FAMÍLIA TAYASSUIDAE  

Pecari tajacu tateto 

Tayassu pecari queixada 

  

FAMÍLIA CERVIDAE  

Mazana americana veado-pardo 

Mazama gouazoupira veado-catingueiro 

Mazama nana veado-cambuta 

Ozotoceros bezoarticus veado-campeiro 

  

ORDEM RODENTIA   

FAMÍLIA SCIURIDAE  

Sciurus aestuans serelepe 

  

FAMÍLIA CRICETIDAE  

Akodon montensis rato-do-mato 

Akodon paranaensis rato-do-mato 

Brucepattersonius iheringi  rato-do-mato 

Calomys sp. rato-do-mato 

Delomys dorsalis  rato-do-mato 

Holochilus brasiliensis rato-do-mato 

Juliomys pictipes rato-do-mato 
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Nectomys squamipes rato-d‟água 

Oligoryzomys flavensces rato-do-mato 

Oligoryzomys nigripes rato-do-mato 

Oryzomys angouya rato-do-mato 

Oryzomys russatus  rato-do-mato 

Oxymycterus judex  rato-do-mato 

Thaptomys nigrita rato-do-mato 

Bolomys lasiurus rato-do-mato 

  

FAMÍLIA MURIDAE  

Mus musculus camundongo 

Rattus rattus rato 

Rattus norvegicus ratazana 

  

FAMÍLIA CAVIIDAE  

Cavia aperea preá 

  

FAMÍLIA HYDROCHAERIDAE  

Hydrochoerus hydrochaeris  capivara 

  

FAMÍLIA CUNICULIDAE   

Cuniculus paca paca 

  

FAMÍLIA DASYPROCTIDAE  

Dasyprocta azarae cutia 

  

FAMÍLIA ERETHIZONTIDAE   

Sphiggurus villosus ouriço 

  

FAMÍLIA ECHIMYIDAE  

Kannabateomys amblyonyx  rato-da-taquara 

Euryzygomatomys spinosus rato-de-espinho 

  

FAMILIA MYOCASTORIDAE  

Myocastor coypus ratão-do-banhado 

 

FONTES: Reis, N. R. et al. 2005; registros e observações inéditas de G.V.Bianconi.  

 

______________________________ 



224 

 

 

CLASSE AVES  

(aves) 

 

ORDEM TINAMIFORMES  

FAMÍLIA TINAMIDAE  

Tinamus solitarius macuco 

Crypturellus parvirostris  nambu-xororó 

Crypturellus tataupa nambu-xintã 

Crypturellus obsoletus  nambu-guaçu 

Rhynchotus rufescens perdiz 

Nothura maculosa codorna 

  

ORDEM ANSERIFORMES  

FAMÍLIA ANATIDAE  

Amazonetta brasiliensis
  
 ananaí 

Cairina moschata pato-do-mato 

  

ORDEM GALLIFORMES  

FAMÍLIA CRACIDAE  

Penelope superciliaris  jacu-pemba 

Penelope obscura jacu-guaçu 

  

FAMÍLIA ODONTOPHORIDAE  

Odontophorus capueira uru 

  

ORDEM PODICIPEDIFORMES  

FAMÍLIA PODICIPEDIDAE  

Podilymbus podiceps mergulhão 

  

ORDEM PELECANIFORMES  

FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE  

Phalacrocorax brasilianus biguá 

  

ORDEM CICONIIFORMES  

FAMÍLIA ARDEIDAE  

Tigrisoma lineatum socó-boi 

Nycticorax nycticorax socó-dorminhoco 

Butorides striata socozinho 
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Bubulcus ibis garça-vaqueira 

Ardea alba  garça-branca-grande 

Syrigma sibilatrix  maria-faceira 

Egretta thula garça-branca-pequen 

  

FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE  

Theristicus caudatus  curucaca 

Mesembrinibis cayennensis corocoró 

  

ORDEM CATHARTIFORMES  

FAMÍLIA CATHARTIDAE  

Cathartes aura  urubu-pimenta 

Coragyps atratus  urubu 

Sarcoramphus papa urubu-rei 

  

ORDEM FALCONIFORMES  

FAMÍLIA ACCIPITRIDAE  

Leptodon cayanensis gavião-cinza 

Elanoides forficatus gavião-tesoura 

Elanus leucurus gavião-peneira 

Ictinia plumbea sovi 

Accipiter striatus gaviãozinho 

Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo 

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo 

Buteo melanoleucus águia-chilena 

Buteo swainsoni gavião-grande 

Buteo brachyurus gavião-rabo-curto 

Rupornis magnirostris  gavião-carijó 

Spizaetus melanoleucus  gavião-pato 

  

FAMÍLIA FALCONIDAE  

Caracara plancus  carancho 

Milvago chimachima   pinhé 

Falco femoralis falcão-de-coleira 

Falco sparverius  quiriquiri 

Falco peregrinus  falcão-peregrino 

Herpetotheres cachinnans  acauã 

Micrastur ruficollis gavião-mateiro 

Micrastur semitorquatus gavião-relógio 
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ORDEM GRUIFORMES  

FAMÍLIA RALLIDAE  

Aramides cajanea saracura 

Aramides saracura  saracura-do-mato 

Pardirallus nigricans saracura-sanã 

Porzana albicollis sanã-carijó 

Porphyrio martinica frango-d‟água-azul 

Gallinula chloropus  frango-d‟água 

  

FAMÍLIA CARIAMIDAE  

Cariama cristata seriema 

  

ORDEM CHARADRIIFORMES  

FAMÍLIA CHARADRIIDAE  

Vanellus chilensis  quero-quero 

  

FAMÍLIA SCOLOPACIDAE  

Tringa solitaria maçarico 

Calidris melanotos maçarico-de-colete 

  

FAMÍLIA JACANIDAE  

Jacana jacana jaçanã 

  

ORDEM COLUMBIFORMES  

FAMÍLIA COLUMBIDAE  

Columbina talpacoti  rolinha 

Columbina squammata  fogo-apagou 

Columbina picui  rolinha 

Claravis pretiosa pariri 

Columba livia  pomba-doméstica 

Patagioenas speciosa pomba-do-orvalho 

Patagioenas picazuro
 
 pomba-asa-branca 

Patagioenas cayennensis  pomba-preta 

Patagioenas plumbea pomba-galega 

Zenaida auriculata  avoante 

Geotrygon montana  paruru 

Leptotila verreauxi juriti 

Leptotila rufaxilla juriti 

  

ORDEM PSITTACIFORMES  
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FAMÍLIA PSITTACIDAE  

Aratinga leucophthalma  maritaca 

Pyrrhura frontalis tiriva 

Forpus xanthopterygius tuim 

Brotogeris tirica periquito-rico 

Pionopsitta pileata cuiucuiú 

Pionus maximiliani  baitaca 

Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo 

  

ORDEM CUCULIFORMES  

FAMÍLIA CUCULIDAE  

Coccyzus americanus papa-lagartas 

Coccyzus melacoryphus papa-lagartas 

Piaya cayana  alma-de-gato 

Crotophaga major anu-coroca 

Crotophaga ani  anu-preto 

Guira guira anu-branco 

Tapera naevia saci 

Dromococcyx pavoninus peixe-frito 

  

ORDEM STRIGIFORMES  

FAMÍLIA TYTONIDAE  

Tyto alba suindara 

  

FAMÍLIA STRIGIDAE  

Megascops choliba coruja-do-mato 

Megascops sanctaecatharinae corujinha-sapo 

Pulsatrix koeniswaldiana murucututu 

Strix hylophila coruja-listrada 

Glaucidium brasilianum caburé 

Athene cunicularia coruja-buraqueira 

Rhinoptynx clamator coruja-orelhuda 

Asio flammeus mocho-do-banhado 

Asio stygius mocho-diabo 

  

ORDEM CAPRIMULGIFORMES  

FAMÍLIA NYCTIBIIDAE  

Nyctibius griseus urutau 

  

FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE  
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Lurocalis semitorquatus tuju 

Nyctidromus albicollis curiango 

Caprimulgus sericocaudatus curiango-asa-de-seda 

Macropsalis forcipata curiango-tesoura 

  

ORDEM APODIFORMES  

FAMÍLIA APODIDAE  

Cypseloides senex andorinhão-velho 

Streptoprocne zonaris  andorinhão-de-coleira 

Chaetura cinereiventris andorinhão-cinzento 

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal 

  

FAMÍLIA TROCHILIDAE  

Phaethornis pretrei limpa-casa 

Phaethornis eurynome beijaflor 

Eupetomena macroura beijaflor-tesoura 

Florisuga fusca beijaflor-rabo-branco 

Colibri serrirostris beijaflor-do-campo 

Anthracothorax nigricollis beijaflor-veste-negra 

Stephanoxis lalandi beijaflor-de-topete 

Chlorostilbon lucidus besourinho 

Thalurania glaucopis beijaflor-de-fronte-violeta 

Hylocharis sapphirina beijaflor-dourado 

Leucochloris albicollis  beijaflor-de-papo-branco 

Amazilia lactea beijaflor-azul 

Calliphlox amethystina beijaflor-ametista 

  

ORDEM TROGONIFORMES  

FAMÍLIA TROGONIDAE  

Trogon surrucura  surucuá-de-barriga-vermelha 

Trogon rufus surucuá-de-barriga-amarela 

  

ORDEM CORACIIFORMES  

FAMÍLIA ALCEDINIDAE  

Megaceryle torquata martim-pescador-grande 

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde 

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno 

Chloroceryle aenea martim-pescador-anão 

  

FAMÍLIA MOMOTIDAE  
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Baryphthengus ruficapillus juruva 

  

ORDEM GALBULIFORMES  

FAMÍLIA BUCCONIDAE  

Nystalus chacuru joão-bobo 

Malacoptila striata joão-barbudo 

Nonnula rubecula macuru 

  

ORDEM PICIFORMES  

FAMÍLIA RAMPHASTIDAE  

Pteroglossus bailloni araçari-banana 

Ramphastos dicolorus  tucano-de-bico-verde 

  

FAMÍLIA PICIDAE  

Picumnus cirratus picapau-anão 

Picumnus temminckii  picapau-anão-de-coleira 

Melanerpes flavifrons picapau-benedito 

Melanerpes candidus   picapau-birro 

Veniliornis spilogaster  picapau-verde-pequeno 

Piculus aurulentus picapau-dourado 

Colaptes melanochloros picapau-verde-barrado 

Colaptes campestris  picapau-do-campo 

Celeus flavescens  picapau-joão-velho 

Dryocopus lineatus picapau-de-banda-branca 

Campephilus robustus picapau-rei 

Campephilus melanoleucos picapau-rei 

  

ORDEM PASSERIFORMES  

FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE  

Hypoedaleus guttatus chocão-carijó 

Batara cinerea  papa-ovo 

Mackenziaena leachii brujara-assobiador 

Mackenziaena severa  brujara 

Biatas nigropectus bigode 

Thamnophilus caerulescens  choca-da-mata 

Thamnophilus ruficapillus  choca-boné-vermelho 

Dysithamnus mentalis choca-pequena 

Dysithamnus xanthopterus choca-asa-vermelha 

Drymophila rubricollis choca-do-bambu 

Drymophila malura  choca-da-tranqueira 
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Pyriglena leucoptera  papa-taoca 

  

FAMÍLIA CONOPOPHAGIDAE  

Conopophaga lineata  chupa-dente 

  

FAMÍLIA GRALLARIIDAE  

Grallaria varia tovacuçu 

Hylopezus nattereri  torom-torom 

  

FAMÍLIA RHINOCRYPTIDAE  

Psiloramphus guttatus macuquinho 

Scytalopus notorius macuquinho-preto 

Scytalopus indigoticus macuquinho-cinza 

  

FAMÍLIA FORMICARIIDAE  

Chamaeza campanisona tovaca 

Chamaeza ruficauda tovaca 

  

FAMÍLIA SCLERURIDAE  

Sclerurus scansor vira-folhas 

  

FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE  

Dendrocincla turdina arapaçu-turdina 

Sittasomus griseicapillus  arapaçu-verde 

Dendrocolaptes platyrostris  arapaçu-riscado 

Xiphocolaptes albicollis arapaçu-grande 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu 

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-do-cerrado 

Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamoso 

Campylorhamphus trochilirostris arapaçu-bico-torto 

  

FAMÍLIA FURNARIIDAE  

Furnarius rufus  joão-de-barro 

Leptasthenura setaria  grimpeirinho-da-capoeira 

Leptasthenura striolata grimpeirinho 

Synallaxis ruficapilla  joão-teneném 

Synallaxis cinerascens  pupuí 

Synallaxis frontalis triclim 

Synallaxis spixi   bentererê 

Certhiaxis cinnamomea curutié 
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Cranioleuca obsoleta  arredio-oliváceo 

Clibanornis dendrocolaptoides cisqueiro 

Anumbius annumbi pedreiro 

Anabacerthia amaurotis trepador-de-coroa 

Syndactyla rufosuperciliata  trepador 

Philydor rufum limpa-folhas-baio 

Philydor lichtensteini  limpa-folhas 

Automolus leucophthalmus barranqueiro 

Lochmias nematura  joão-porca 

Heliobletus contaminatus trepador-quiete 

Xenops minutus bico-virado-liso 

Xenops rutilans bico-virado-carijó 

  

FAMÍLIA TYRANNIDAE  

Mionectes rufiventris supi 

Leptopogon amaurocephalus abre-asas 

Corythopis delalandi estalador 

Hemitriccus diops olho-falso 

Hemitriccus obsoletus olho-falso-marrom 

Hemitriccus nidipendulus tororõ-cinza 

Poecilotriccus plumbeiceps  tororó 

Todirostrum cinereum relógio 

Phyllomyias griseocapilla piolhinho-cinza 

Phyllomyias virescens piolhinho-verde 

Phyllomyias fasciatus piolhinho 

Myiopagis caniceps  tuque-cinza 

Myiopagis viridicata tuque-verde 

Elaenia flavogaster maria-é-dia 

Elaenia parvirostris tuque-de-crista 

Elaenia mesoleuca tuque 

Elaenia chiriquensis guaracava-do-cerrado 

Elaenia obscura guaracava-grande 

Camptostoma obsoletum  risadinha 

Serpophaga nigricans joão-pobre 

Serpophaga subcristata  alegrinho 

Capsiempis flaveola  papamoscas-amarelo 

Euscarthmus meloryphus barulhento 

Phylloscartes paulista paulistinha 

Phylloscartes ventralis  borboletinha 

Phylloscartes eximius mosqueteirinho 
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Myiornis auricularis miudinho 

Tolmomyias sulphurescens  bico-chato 

Onychorhynchus swainsoni maria-leque 

Platyrinchus mystaceus patinho 

Myiophobus fasciatus  filipe 

Hirundinea ferruginea  birro 

Lathrotriccus euleri  enferrujado 

Cnemotriccus fuscatus enferrujado-grande 

Contopus cinereus piui 

Satrapa icterophrys siriri-amarelo 

Knipolegus cyanirostris maria-preta 

Pyrocephalus rubinus príncipe 

Xolmis cinereus noivinha 

Muscipipra vetula tesoura-cinza 

Arundinicola leucocephala freirinha 

Colonia colonus  viuvinha 

Machetornis rixosa  siriri-cavaleiro 

Legatus leucophaius bentevi-pirata 

Myiozetetes similis bentevizinho 

Pitangus sulphuratus  bentevi 

Conopias trivirgata bentevi-mosqueteiro 

Myiodynastes maculatus bentevi-rajado 

Megarynchus pitangua neinei 

Empidonomus varius peitica 

Tyrannus melancholicus  siriri 

Tyrannus savana tesourinha 

Sirystes sibilator  papamoscas-assobiador 

Myiarchus swainsoni maria-cavaleira 

Myiarchus ferox  irré 

  

FAMÍLIA COTINGIDAE  

Phibalura flavirostris tesoura-do-mato 

Procnias nudicollis araponga 

Pyroderus scutatus pavão 

  

FAMÍLIA PIPRIDAE  

Chiroxiphia caudata  tangará 

  

FAMÍLIA TITYRIDAE  

Schiffornis virescens flautim 
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Oxyruncus cristatus bico-agudo 

Tityra cayana araponguinha 

Tityra inquisitor araponguinha-preta 

Pachyramphus viridis caneleiro-verde 

Pachyramphus castaneus  caneleirinho 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto 

Pachyramphus validus
 
 caneleiro 

  

FAMÍLIA VIREONIDAE  

Cyclarhis gujanensis  elvira 

Vireo olivaceus juruviara 

Hylophilus poicilotis verdinho 

  

FAMÍLIA CORVIDAE  

Cyanocorax caeruleus gralha-azul 

Cyanocorax chrysops  gralha-amarela 

  

FAMÍLIA HIRUNDINIDAE  

Tachycineta albiventer andorinha-do-rio 

Tachycineta leucorrhoa  andorinha-de-sobre-branco 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena 

Stelgidopteryx ruficollis  andorinha-de-barrano 

Progne tapera  andorinha-marrom 

Progne chalybea andorinha-grande 

Alopochelidon fucata andorinha-do-campo 

  

FAMÍLIA DONACOBIIDAE  

Donacobius atricapilla  

  

FAMÍLIA TROGLODYTIDAE  

Troglodytes musculus  corruíra 

  

FAMÍLIA TURDIDAE  

Turdus flavipes sabiá-preta 

Turdus subalaris sabiá-ferreira 

Turdus rufiventris  sabiá-laranjeira 

Turdus leucomelas  sabiá-barranco 

Turdus amaurochalinus  sabiá-poca 

Turdus albicollis sabiá-coleira 
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FAMÍLIA MIMIDAE  

Mimus saturninus  sabiá-do-campo 

  

FAMÍLIA MOTACILLIDAE  

Anthus lutescens  caminheiro 

Anthus hellmayri caminheiro 

Anthus nattereri caminheiro 

  

FAMÍLIA COEREBIDAE  

Coereba flaveola sebinho 

  

FAMÍLIA THRAUPIDAE  

Orchesticus abeillei  

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo 

Cissopis leverianus  tietinga 

Orthogonys chloricterus jacinto 

Pyrrhocoma ruficeps cabeça-castanha 

Thlypopsis sordida saíra-canário 

Trichothraupis melanops  tié-de-topete 

Piranga flava sangue-de-boi 

Habia rubica tié-quati 

Tachyphonus coronatus  tié-preto 

Thraupis sayaca  sanhaço 

Thraupis bonariensis  sanhaço-fura-laranja 

Stephanophorus diadematus sanhaço-frade 

Pipraeidea melanonota saíra-viúva 

Tangara peruviana saíra-castanha 

Tersina viridis saí-andorinha 

Dacnis cayana  saí-azul 

Dacnis nigripes saí-azul 

Hemithraupis guira  saí-de-máscara 

Conirostrum speciosum  figuinha 

  

FAMÍLIA EMBERIZIDAE  

Zonotrichia capensis  tico-tico 

Ammodramus humeralis  tico-tico-rato 

Haplospiza unicolor cigarrinha-do-bambu 

Tiaris fuliginosa cigarrinha 

Donacospiza albifrons tico-tico-do-banhado 

Poospiza cabanisi tico-tico-da-taquara 
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Sicalis flaveola  canário-da-terra 

Sicalis luteola canario-do-campo 

Emberizoides herbicola tico-tico 

Embernagra platensis sabiá-do-banhado 

Volatinia jacarina  tiziu 

Sporophila falcirostris coleiro-da-taquara 

Sporophila plumbea patativa 

Sporophila caerulescens  coleirinho 

Sporophila angolensis curió 

Amaurospiza moesta negrinho-do-mato 

Arremon flavirostris tico-tico-da-mata 

Coryphospingus cucullatus  tico-tico-rei 

  

FAMÍLIA CARDINALIDAE  

Saltator similis  trinca-ferro 

Saltator grossus  bico-de-pimenta 

Cyanocompsa brissonii  azulão 

  

FAMÍLIA PARULIDAE  

Parula pitiayumi  mariquita 

Geothlypis aequinoctialis  pia-cobra 

Basileuterus culicivorus  bispo 

Basileuterus leucoblepharus  flautinha 

Phaeothlypis rivularis pula-pula-do-rio 

  

FAMÍLIA ICTERIDAE  

Cacicus chrysopterus  japuíra 

Cacicus haemorrhous  guaxo 

Icterus cayanensis encontro 

Gnorimopsar chopi  chupim 

Agelasticus cyanopus carretão 

Agelasticus thilius dó-ré-mi 

Chrysomus ruficapillus garibaldi 

Pseudoleistes guirahuro chupim-do-brejo 

Molothrus bonariensis chupim 

Molothrus rufoaxillaris chupim-picumã 

Molothrus oryzivorus graúna 

Sturnella superciliaris  polícia-inglesa 

Dolichonyx oryzivorus triste-pia 

  



236 

 

FAMÍLIA FRINGILLIDAE  

Carduelis magellanica  pintassilgo 

Euphonia chlorotica  gaturamo 

Euphonia violacea gaturamo 

Euphonia chalybea gaturamo-verde 

Euphonia pectoralis gaturamo-serrador 

Chlorophonia cyanea  bandeirinha 

  

FAMÍLIA PASSERIDAE  

Passer domesticus  pardal 

 

 

FONTES: Estudo de Impacto Ambiental da Área de Influência UHE-Mauá (CNEC, 2004); Pinto (1938, 

1944); Rodrigues et al. (1981) Anjos & Schuchmann (1997); Anjos et al. (1997); registros inéditos de 

A.Urben-Filho, F.C.Straube e L.R.Deconto. 

______________________________ 

 

 

ALGUNS GRUPOS RELEVANTES DE INVERTEBRADOS 

 

1. CLASSE TURBELLARIA (planárias terrestres) 

 

2. CLASSE GASTROPODA (caracóis e lesmas terrestres) 

 

3. CLASSE DIPLOPODA (piolhos-de-cobra) 

 

4. CLASSE CHILOPODA (centopéias, lacrais) 

 

5. CLASSE INSECTA (insetos) 

 

ORDEM THYSANURA traças 

ORDEM COLLEMBOLA colêmbolos 

ORDEM EPHEMERIDA efemerópteros, plecópteros 

ORDEM ODONATA libélulas 

ORDEM ORTHOPTERA grilos, gafanhotos 

ORDEM PHASMIDA bichos-pau 

ORDEM DERMAPTERA tesourinhas 
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ORDEM BLATTARIAE baratas 

ORDEM MANTODEA louva-a-deus 

ORDEM ISOPTERA cupins 

ORDEM CORRODENTIA psocópteros 

ORDEM MALLOPHAGA piolhos-das-aves 

ORDEM ANOPLURA piolhos-humanos 

ORDEM HEMIPTERA percevejos 

ORDEM HOMOPTERA cigarras 

ORDEM NEUROPTERA formigas-leões 

ORDEM LEPIDOPTERA borboletas 

ORDEM DIPTERA moscas, mosquitos 

ORDEM SIPHONAPTERA pulgas 

ORDEM COLEOPTERA besouros 

ORDEM HYMENOPTERA vespas, abelhas, formigas 

 

 

6. CLASSE ARACHNIDA (aracnídeos) 

 

ORDEM ARANEAE aranhas 

ORDEM ACARINA carrapatos 

ORDEM SCORPIONIDA escorpiões 

ORDEM CHELONETHIDA pseudo-escorpiões 

ORDEM OPILIONES opiliões 

 

FONTES: Barnes (1984); Borror & Delong (1988). 
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AAnneexxoo  55..  TTeerrmmoo  ddee  ccoommpprroommiissssoo  ffiirrmmaaddoo  eennttrree  KKllaabbiinn  ee  AAMMAA  ––  AAsssseessssoorriiaa  ee  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee..  
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AAnneexxoo  66..  TToommbbaammeennttooss  ddee  mmaatteerriiaaiiss  aalluussiivvooss  aaoo  ggrruuppoo  ddooss  rréépptteeiiss  oobbttiiddooss  dduurraannttee  oo  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  

  

N° Tombo Espécie Data captura Localidade Coletor 

MA 05  Bothrops jararaca  31/VII/2008 Proximidades da Vila UHE Pres. Getúlio Vargas (22J0529996/7338906) AUF; GVB 

MA 11  Lagarto 31/VII/2008 Foz do Rio da Anta (22J 0531144/7341257) FCS; MCVR;TM 

MA 34 Crotalus durissus 06/VIII/2008 Estrada UHE Pres. GV / prox. Vila GV (22J0530744/7339324) ML; UMSS 

MA 35 Micrurus corallinus 06/VIII/2008 Estrada acesso UHE Pres. GV / prox. Vila GV (22J0530745/7339323) ML; UMSS 

MA 40  Bothrops jararaca  06/VIII/2008 4 km da Vila UHE Pres. GV Inst. Tomada de água UHE Mauá (22J0531394/7340478) LRD 

MA 46 Anisolepis grilli 08/VIII/2008 1 Km à montante da UHE Pres. Vargas (22J0529701/7339193) Marcelo (AMA) MCVR 

MA 47 Bothrops jararaca  08/VIII/2008 1 Km à montante da UHE Pres. Vargas (22J0529701/7339193) JR; FCS; MCVR 

MA 56 Bothrops jararaca  12/VIII/2008 1 Km à montante da UHE Pres. Vargas (22J0529701/7339193) JR 

MA 57 Xenodon sp. 12/VIII/2008 Ao lado da primeira entrada p/ o Antas (22J0530848/7339618) CEC 

MA 97 Lagarto 19/VIII/2008 Área de desmate próx. a UHE Pres. GV (22J0529929/7339040) CMM (AMA) 

MA 104 Cobra coral 21/VIII/2008 Próx. Vila GV (22J0529710/7338939) ML; LAL (AMA) 

MA 106 Enyalius perditus 21/VIII/2008 Barranco atrás do alojamento, estrada de acesso (22J0530110/7338969) MAVV 

MA 119 Bothrops jararaca 25/VIII/2008 Desmate paralelo ao rio Tibagi (22J0530434/7338774) MAVV 

MA 120 Spilotes pullatus 25/VIII/2008 Barranco atrás do alojamento / paralelo ao rio Tibagi (22J0530110/7338969) ML; MAVV 

MA 128 Urostrophus vautieri 26/VIII/2008 Eixo da barragem (22J0529996/7338906) ML 

MA 133 Enyalius perditus 27/VIII/2008 Desmatamento paralelo ao Rio Tibagi (22J0530434/7338774) ML; JC (AMA) 

MA 135 Bothrops jararaca 28/VIII/2008 Desmatamento paralelo ao Rio Tibagi (1 km acima) AL; MC 

MA 139 Enyalius perditus 29/VIII/2008 Desmatamento paralelo ao Rio Tibagi (22J0530434/7338774) BB 

MA 142 Serpente - Colubridae 31/VIII/2008 Desmatamento paralelo ao Rio Tibagi (22J0530434/7338774) BB 

MA 147 Bothrops jararaca  03/IX/2008 Desmatamento paralelo ao rio Tibagi, borda da mata (0530176/7338959) MVC; LRD 

MA 148 Bothrops jararaca  03/IX/2008 Desmatamento paralelo ao Rio Tibagi, próximo ao refeitório DRZ; LRD 

MA 165 Sibynomorphus mikanii 10/IX/2008 Próximo ao refeitório - Vila UHE Pres. Vargas (22J0529738/7339152) BB 
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MA 168 Enyalius perditus 11/IX/2008 Bota Fora II (22J0530925/7338662) SB; ML 

MA 169 Bothrops jararaca  11/IX/2008 Bota Fora II (22J0530897/7338685) SB; ML 

MA 170 Bothrops jararaca  11/IX/2008 Bota Fora II (22J0530897/7338685) AUF 

MA 177 Enyalius perditus 11/IX/2008 Poço Preto - Foz do rio das Antas (22J0531298/7341288) DRJC (AMA); MVC; JC (AMA) 

MA 178 Micrurus corallinus 12/IX/2008 Eixo da barragem (22J0529963/7339038) AUF 

MA 189 Bothrops jararaca 15/IX/2008 Acesso ao Rio das Antas via eucaliptal jovem (22J0531503/7340290) ML 

MA 191 Mabuya frenata 15/IX/2008 Proximidades Vila UHE Pres. Vargas AUF; LAL (AMA) 

MA 194 Urostrophus vautieri 16/IX/2008 Acesso ao Rio das Antas via eucaliptal jovem (22J0531503/7340290) ACI; CI (geólogo) 

MA 196 Mabuya frenata 16/IX/2008 Proximidades Vila UHE Pres. Vargas LAL (AMA) 

MA 216 Bothrops jararaca  19/IX/2008 Próx. Estrada de acesso ao Poço Preto (22J0529676/7339216) LRD; MAVV 

MA 218 Sibynomorphus mikanii 20/IX/2008 Nova estrada de acesso (atrás do alojamento) (22J0529931/7339130) ISCL 

MA 221 Enyalius perditus 22/IX/2008 Bota Fora II (22J0530862/7338731) MAVV 

MA 229 Enyalius perditus 24/IX/2008 Estrada de acesso à UHE Pres. Vargas (22J0530208/7339083) ISCL; MAVV 

MA 230 Urostrophus vautieri 24/IX/2008 Poço Preto (22J0531328/7341360) CMM, (AMA) 

MA 231 Bothrops jararacussu 24/IX/2008 Estrada de acesso à UHE Pres. Vargas - eixo da barragem (22J0529968/7339201) LRD 

MA 232 Bothrops jararaca 24/IX/2008 Estrada de acesso à UHE Pres. Vargas - eixo da barragem (22J0529968/7339201) ACI; ML 

MA 233 Spilotes pullatus 24/IX/2008 Poço Preto (22J0531318/7341372) FCS; MVC; CSS 

MA 234 Liotyphlops beui 24/IX/2008 Poço Preto (22J0531105/7341225) FCS; MVC; CSS 

MA 236 Enyalius perditus 25/IX/2008 Estrada de acesso UHE Pres. Vargas - eixo da barragem (22J0529929/7339122) ACI; CSS 

MA 237 Enyalius perditus 25/IX/2008 Poço Preto (22J0529677/7339222) MVC 

MA 242 Bothrops jararaca 25/IX/2008 Próximo à serralheria (22J0531034/7340065) CSS 

MA 249 Mabuya frenata 28/IX/2008 Poço Preto (22J0531190/7341022) ACI; CSS 

MA 251 Liotyphlops beui 28/IX/2008 Poço Preto (22J0531190/7341022) FCS  

MA 255 Micrurus corallinus 29/IX/2008 Estrada de acesso UHE Pres. Vargas - eixo da barragem (22J0530073/7339177) ML 

MA 261 Spilotes pullatus 30/IX/2008 Poço Preto (22J0531404/7341132) LAL; MM (AMA) 

MA 270 Réptil - lagartixa 06/X/2008 Centro de triagem (22J0529638/7339187) BB 

MA 287 Enyalius perditus 09/X/2008 Bota Fora II (22J0530796/7338855) HB 

MA 292 Lagarto 10/X/2008 Trilha de acesso à cachoeira das antas (22J0529692/7339266) MVC 



243 

 

MA 299 Sibynomorphus mikanii 14/X/2008 Cancela (estrada de acesso) - (22J0531407/7338786) AFL 

MA 328 Sibynomorphus mikanii 21/X/2008 Alto do vale (22J0530680/7339272) HB 

MA 333 Sibynomorphus mikanii 22/X/2008 Bota Fora II (cachoeira) (22J0530854/7338927) CSS 

MA 334 Bothrops jararaca 22/X/2008 Bota Fora II (cachoeira) (22J0530854/7338927) CSS 

MA 335 Bothrops jararaca 22/X/2008 Pedreira - acesso ao alto do Bota Fora II (22J0530680/7339272) HB 

MA 354 Tupinambis merianae 27/X/2008 Estrada de acesso UHE Pres. Vargas BB; LAL; DF 

MA 361 Enyalius perditus – fêmea 30/X/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529599/7338626) DLPP 

MA 369 Liotyphlops beui 31/X/2008 Refeitório vila UHE Pres. Vargas (22J0529738/7339152) LAL (AMA) 

MA 372 Réptil – lagarto 01/XI/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529721/7338728) MK 

MA 374 Bothrops jararaca 03/XI/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529785/7338719) MVC 

MA 376 Bothrops jararaca 03/XI/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529653/7338759) DLPP 

MA 397 Enyalius perditus 07/XI/2008 Poço preto (22J 0531654/7341032) AFL 

MA 402 Bothrops sp. 10/XI/2008 Pedreira - acesso ao alto do Bota Fora II (22J0530680/7339272) MVC 

MA 403 Sibynomorphus mikanii 10/XI/2008 Pedreira - acesso ao alto do Bota Fora II (22J0530680/7339272) MVC 

MA 405 Sibynomorphus mikanii 10/XI/2008 Pedreira - acesso ao alto do Bota Fora II (22J0530680/7339272) MVC 

MA 406 Sibynomorphus mikanii 10/XI/2008 Pedreira - acesso ao alto do Bota Fora II (22J0530680/7339272) MVC 

MA 415 Bothrops jararaca 11/XI/2008 Proximidades do Centro de Triagem (22J 0529621/7339272) AUF; SMB 

MA 418 Bothrops jararaca 12/XI/2008 Bota espera (22J 0530864/7338740) MAVV; SMB 

MA 421 Tupinambis merianae 13/XI/2008 Estrada de acesso à UHE Mauá (22J 0539220/7324783) AUF 

MA 425 Bothrops jararaca 14/XI/2008 Bota espera  MAVV 

MA 427 Sibynomorphus mikanii 14/XI/2008 Pedreira 2 (22J 0530753/7339334) AUF 

MA 428 Sibynomorphus mikanii 14/XI/2008 Eixo da barragem - margem direita (22J 0529971/7339141) MAVV 

MA 429 Liothyphlops beui 14/XI/2008 Eixo da barragem - margem direita (22J 0529985/7339123) MAVV 

MA 434 Micrurus corallinus 17/XI/2008 Estrada de acesso Vila UHE Pres. Vargas (22J 529903/7339184) AUF 

MA 443 Cobra verde 19/XI/2008 Piscina em frente ao CT (22J 0529630/7339193) CSS 

MA 479 Mabouya frenata 25/XI/2008 Pilha de lenha, próx. Est. visitantes (22J 0529800/7339224) CSS/AFL 

MA 495 Muda de cobra 03/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) AFL 

MA 503 Sibynomorphus mikanii 04/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) AFL 
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MA 506 Tropidodryias striaticeps 04/XII/2008 Proximidades do novo alojamento (22J 0532616/7340972) CZF, AFL 

MA 508 Tupinambis merianae 04/XII/2008 Estrada de acesso UHE Pres. Vargas (22J 0530789/7339453) AFL 

MA 512 Bothrops jararaca 07/XII/2008 Estrada de acesso UHE Pres. Vargas (22J 0531516/7339863) AFL 

MA 514 Tropidodryias striaticeps 08/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) CZF/AFL 

MA 518 Bothrops jararaca 09/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) AFL 

MA 521 Liotyphlops beui 10/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) AFL 

MA 528 Sibynomorphus mikanii 12/XII/2008 Estacionamento de visitantes UHE Pres. Vargas (22J 0529800/7339224) MAVV 

MA 529 Bothrops jararaca 12/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MAVV 

MA 537 Tupinambis merianae 14/XII/2008 Estrada próxima pedreira 2 LAL 

MA 541 Crotalus durissus 16/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) AFL/SJ 

MA 542 Philodryas olfersii 17/XII/2008 Estrada de acesso (22J 0530122/7339113) AFL 

MA 543 Tomodon dorsatus 18/XII/2008 Bota espera 1 (22J 0530557/7338936) SJ, TM 

MA 544 Enyalius perditus (fêmea) 18/XII/2008 Bota espera 1 (22J 0530557/7338936) SJ, TM 
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AAnneexxoo  77..  TToommbbaammeennttooss  ddee  mmaatteerriiaaiiss  aalluussiivvooss  aaoo  ggrruuppoo  ddooss  aannffííbbiiooss  oobbttiiddooss  dduurraannttee  oo  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  

N° 

Tombo 

Espécie Data captura Localidade Coletor 

MA 13 Leptodactylus mystacinus 02/VIII/2008 Estrada de Acesso à sede admin. Mauá (22J0531580/7339655) UMS;ML 

MA 14 Melanophrynixus sp. (gr. tunifrons) 02/VIII/2008 Estrada de acesso tomada d`água UHE Mauá (22J0530853/7339637) UMS;ML 

MA 16 Ischnocnema guenteri  02/VIII/2008 Prox. eixo UHE Mauá. Vila UHE GV (22J0529996/7338906) LRD; JFCJ 

MA 27 Ischnocnema guenteri  04/VIII/2008 Prox. Vila UHE Pres. GV (22J0529996/7338906) LM; JFCJ 

MA 30  Haddadus binotatus 05/VIII/2008 Prox. eixo UHE Mauá (22J0529996/7338906)  (UHE Pres. GV) UMSS; ML 

MA 36 Rhinella  crucifer 06/VIII/2008 Prox. Vila Pres. GV (22J0529996/7338906) ML; UMSS 

MA 48 Rhinella crucifer 08/VIII/2008 1 Km à montante da UHE Pres. Vargas (22J0529701/7339193) JR 

MA 51 Scinax fuscovarius 09/VIII/2008 4 km da Vila UHE Pres. GV Inst. Tomada de água UHE Mauá (22J0531394/7340478) CEC 

MA 58 Melanophrynixus sp. (gr. tunifrons) 12/VIII/2008 Ao lado da primeira entrada p/ o Antas (22J0530848/7339618) CEC 

MA 61 Rhinella crucifer 12/VIII/2008 Ao lado da primeira entrada p/ o Antas (22J0530848/7339618) CEC 

MA 62 Melanophrynixus sp.(gr. tunifrons) 13/VIIII/2008 Ao lado da primeira entrada p/ o Antas (22J0530848/7339618) CEC 

MA 63 Melanophrynixus sp. (gr. tunifrons) 13/VIIII/2008 Ao lado da primeira entrada p/ o Antas (22J0530848/7339618) CEC 

MA 66 Melanophrynixus sp. (gr. tunifrons) 13/VIIII/2008 Em frente à casa verde - alojamento vila UHE Vargas  BB; CEC 

MA 69 Odontophrynus americanus 15/VIII/2008 Taboal da D. Anceps (22J0531968/7338320) CEC; JR; BB 

MA 76 Ischnocnema guenteri  16/VIII/2008 Barranco atrás do alojamento (22J0530110/7338969) JC (AMA) 

MA 79 Scinax fuscovarius 17/VIII/2008 Próx. Vila GV (22J0529996/7338906) AUF 

MA 105 Perereca 21/VIII/2008 Área de desmate próx. a UHE Pres. GV (22J0529929/7339040) CMM (AMA) 

MA 130 Rhinella icterica 26/VIII/2008 Em frente ao CT - estrada de acesso (22J0529684/7339247) BB; ML 

MA 156 Hypsiboas faber 08/IX/2008 Bota Fora II (22J0530910/7338393) DC; ML; MAVV 

MA 171 Phyllomedusa tetraploidea 11/IX/2008 Bota Fora II (22J0530965/7338673) SB;ML 

MA 175 Rhinella crucifer 11/IX/2008 Poço Preto - Foz do rio das Antas (22J0531298/7341288) DRJC (AMA); MVC; JC (AMA) 

MA 176 Rhinella crucifer 11/IX/2008 Poço Preto - Foz do rio das Antas (22J0531298/7341288) DRJC (AMA); MVC; JC (AMA) 

MA 181 Ischnocnema guenteri  13/IX/2008 Bota Fora II (22J0530862/7338731) MVC 

MA 182 Rhinella crucifer 13/IX/2008 Desmatamento paralelo ao rio Tibagi (22J0529967/7338917) SB 
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MA 190 Rhinella crucifer 15/IX/2008 Poço Preto (22J0531193/7341331) MVC 

MA 227 Girinos 23/IX/2008 Poço Preto (22J0531060/7341205) LRD 

MA 238 Ischnocnema guentheri 25/IX/2008 Poço Preto (22J0529677/7339222) LAL; MVC 

MA 274 Anfíbios - desova de anfíbios (~500) 06/X/2008 Poço Preto (22J0531190/7341022) LRD 

MA 277 Rhinella crucifer (30 indivíduos) 06/X/2008 Poço Preto (22J0531143/7341303) HB; LRD; MVC; BB; FOF 

MA 280 Rhinella crucifer (9 indivíduos) 07/X/2008 Poço Preto (22J0531143/7341303) HB; LRD; BB; FOF 

MA 281 Rhinella crucifer 07/X/2008 Poço Preto (22J0531143/7341303) HB; LRD; BB; FOF 

MA 284 Anfíbio – Perereca 08/X/2008 Proximidades da marcenaria (S24°02'39.9"/W50°41'29,1") CMM; MM 

MA 310 Haddadus binotatus 17/X/2008 Bota Fora II (22J0530834/7338976) JC  

MA 316 Leptodactylus fuscus 19/X/2008 Poço preto (22J 0531396/7340682) BB; AFL 

MA 317 Rhinella crucifer 20/X/2008 Poço preto (22J 0531396/7340682) AFL; ADP 

MA 360 Ischnocnema guentheri 30/X/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529599/7338626) MK; DLPP 

MA 367 Phylomedusa tetraploidea 31/X/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529785/7338719) DLPP 

MA 384 Hypsiboas faber 04/XI/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529817/7338698) AFL; CRB 

MA 394 Anfíbio 05/XI/2008 Estrada de acesso UHE Presidente Vargas (22J 0530794/7339532) AFL; CRB; CZF 

MA 471 Leptodactylus sp (mystacuinus) (cf) 23/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) LAL/LRD 

MA 488 Crossodactylus sp. 02/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) CMM 

MA 496 Rhinella icterica 03/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MVC 

MA 497 Odontophrynus americanus 03/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MVC 

MA 498 Crossodactylus sp. 03/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MVC 

MA 499 Crossodactylus sp. 03/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MVC 

MA 500 Crossodactylus sp.8 03/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MVC 

MA 510 Crossodactylus sp.(6 adultos + 1 girino) 06/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MVC 

MA 515 Crossodactylus sp.(5 girinos e 5 adultos ) 08/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) CZF/AFL 

MA 519 Crossodactylus sp. (35 indivíduos adultos/ 5 girinos ) 09/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MVC, AFL, MAVV 

MA 527 Rhinella icterica 12/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MAVV/AFL 

MA 531 Crossodactylus sp. (3 indivíduos) 12/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MVC 

MA 532 Rhinella crucifer 13/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MAVV 
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MA 536 Crossodactylus sp. (1 indivíduo) 14/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) SJ, TH, MAVV 
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AAnneexxoo  88..  TToommbbaammeennttooss  ddee  mmaatteerriiaaiiss  aalluussiivvooss  aaoo  ggrruuppoo  ddaass  aavveess  oobbttiiddooss  dduurraannttee  oo  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  

N° Tombo Espécie Data captura Localidade Coletor 

MA 91 Ave/Pomba e ectoparasitas 19/VIII/2008 Próx. à Foz rio das Antas (22J0531256/7341027) LAL; AUF; MAVV 

MA 125 Ossos de ave 25/VIII/2008 Desmatamento paralelo ao Rio Tibagi (22J0530434/7338774) ML; MAVV 

MA 143 Jacuguaçu (Penelope obscura) 30/VIII/2008 1 km passando a cancela BB 

MA 162 Ave - Jacu (Penelope obscura) 10/IX/2008 Estrada de acesso próxima à Klabin LRD; ML; BB 

MA 187 Ovo 14/IX/2008 Próx. Bota Fora II (22J0530862/7338731) MVC 

MA 211 Micrastur ruficollis 18/IX/2008 Cancela (estrada de acesso) - (22J0531407/7338786) CI (geólogo); LRD; BB 

MA 219 Ovo de Inhambu (Crypturellus sp.) 20/IX/2008 Bota Fora II CMM (AMA) 

MA 253 Crypturellus parvirostris 28/IX/2008 Estrada sentido Mauá - Telêmaco Borba - 10Km após cancela FCS 

MA 276 Pena 06/X/2008 Poço Preto (22J0531190/7341022) MVC 

MA 285 Piaya cayana (3 indivíudos filhotes) 08/X/2008 Proximidades da marcenaria (S24°02'39.9"/W50°41'29,1") CMM; MM 

MA 286 Ave - Ninho de alma-de-gato (Piaya cayana) 08/X/2008 Proximidades da marcenaria (S24°02'39.9"/W50°41'29,1") CMM; MM 

MA 293 Suiriri (Tyrannus melancholicus) 10/X/2008 Entrada da mina MVC; AMA 

MA 319 Ninho de japuíra (Cacicus chrysopterus) 20/X/2008 Poço preto (22J 0531396/7340682) AFL; ADP 

MA 327 Turdus leucomelas 21/X/2008 Refeitório vila UHE Pres. Vargas (22J0529738/7339152) MVC; JC 

MA 336 Ossada de Cyanocorax chrysops 22/X/2008 Bota Fora II (cachoeira) (22J0530854/7338927) CSS 

MA 359 Ninho de sabiá (1 ninhego + 2 ovos) 30/X/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529785/7338719) MK; DLPP 

MA 366 ninho (2 ninhegos) 31/X/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529785/7338719) DLPP 

MA 368 ninho (aves com penas - 2 ninhegos) 31/X/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529785/7338719) DLPP 

MA 375 ninho (2 ninhegos com um ovo) 03/XI/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529785/7338719) MVC 

MA 378 Ave + ninho (1 ninhego) 04/XI/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529785/7338719) DLPP 

MA 379 Ninho de ave (3 ovos esverdeados) 04/XI/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529785/7338719) MK 

MA 380 Ave - ninho (2 ninhegos) 04/XI/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529785/7338719) DLPP 

MA 382 Aves em ninho (3 ninhegos sem penas) 04/XI/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529646/7338817) AFL; CRB 

MA 385 Ninho de ave (referente a MA 382) 04/XI/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529646/7338817) AFL; CRB 

MA 390 Ave - ninho com 2 ninhegos 05/XI/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529873/7339169) AFL; CRB 
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MA 398 Guira guira 07/XI/2008 Pátio de caminhões em frente ao refeitório (22J 0529730/7339121) AUF 

MA 401 Turdus sp. 09/XI/2008 Refeitório vila UHE Pres. Vargas (22J0529738/7339152) CRB 

MA 404 Thraupis sayaca 10/XI/2008 Centro de triagem (22J 0529638/7339187) CZF; CRB 

MA 409 Turdus sp. 10/XI/2008 Estrada de acesso UHE Presidente Vargas em frente ao taboal LAL (AMA) 

MA 410 Macropsalis forcipata 15/X/2008 Estrada de acesso UHE Presidente Vargas (22J 0534000/7333900) JC; ML (AMA) 

MA 413 Ave - ninho 11/XI/2008 Margem esquerda  MAVV 

MA 422 Ave - ninho com 2 ninhegos 13/XI/2008 Bota espera (22J 0530765/7338711) AUF 

MA 433 Thalurania glaucopis 16/XI/2008 Vila UHE Presidente Vargas (22J 0529645/7339143) AUF; MAVV 

MA 437 Ave - ovos Penelope obscura 17/XI/2008 Margem esquerda - Mata (22J 0530122/7338603) SMB/MAVV 

MA 438 Ave - embriões Penelope obscura 17/XI/2008 Margem esquerda - Mata (22J 0530122/7338603) SMB/MAVV 

MA 445 Ave - ninho (3 ninhegos) 20/XI/2008 Bota espera (22J 0530765/7338711) AFL 

MA 446 Ave - ninho (1 ninhego) 20/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) CSS 

MA 448 Ninho 20/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) CSS 

MA 449 Ninho 20/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) CSS 

MA 450 Ninho 20/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) CSS 

MA 453 Pachyramphus validus - 4 ninhegos 20/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) LRD 

MA 454 Curiango 20/XI/2008 Estrada de acesso AFL 

MA 457 Empidonomus varius 21/XI/2008 Em frente ao alojamento AMA (22J 0529831/7339145) LAL 

MA 459 Ninho com 3 ninhegos (canhões de pena) 21/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) LRD 

MA 461 Ninho com 1 ovo 22/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) CSS 

MA 463 2 ninhegos - Pavchyramphus castaneus 23/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) LRD 

MA 464 Ninho - Beija-flor - c/ 1 ovo 23/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) LRD 

MA 465 Ninho - Legatus leucophaius 23/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) LRD 

MA 468 Ninho c/ 1 ovo 23/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) LAL/LRD 

MA 475 Ninho c/ 1 ovo 24/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) CSS/SB 

MA 476 Tyrannus savana 25/XI/2008 Refeitório vila UHE Pres. Vargas (22J0529738/7339152) BB 

MA 477 Ninho 25/XI/2008 Estrada UHE Presidente Vargas ML 

MA 482 Ave - ninhego de andorinha 27/XI/2008 Refeitório vila UHE Pres. Vargas (22J0529738/7339152) CMM/BB 
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MA 485 Ave - Jovem de Philydor rufum 28/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530501/7338558) MAVV 

MA 491 2 ninhegos 02/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MVC 

MA 494 Ninho com 3 ovos 03/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) AFL 

MA 501 Ave - Pica-Pau (2 ninhegos em oco) - Colaptes melanochloros 04/XII/2008 Poço Preto (22J 0531133/7341194) JC 

MA 502 Ninho (sem ovos) 04/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) AFL 

MA 509 Ninho de ave em embaúba + 4 ninhegos 06/XII/2008 Ao lado do depósito de cimento (22J 0530932/7339685) AFL/CZF 

MA 516 Ninho c/ 1 ninhego empenado 08/XII/2008 Estrada de acesso UHE Pres. Vargas (22J 0531516/7339863) CZF/AFL 

MA 522 Pygochelidon cyanoleuca 10/XII/2008 Refeitório antigo (22J 0529738/73391520 MVC 

MA 524 Passer domesticus 11/XII/2008 Refeitório vila UHE Pres. Vargas (22J0529738/7339152) MVC 

MA 526 Ave - Pena de vôo - Rêmige 11/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) AFL 

MA 535 4 ovos e forro de ninho de Trogon surrucura 14/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MVC 

MA 538 Fetos (4) de surrucuá (referente a 535) 14/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) MVC 

MA 539 Turdus albicollis 15/XII/2008 Refeitório vila UHE Pres. Vargas (22J0529738/7339152) TM/MVC 

MA 548 Ave - ninho (2 ninhegos) 18/XII/2008 Poço Preto (22J 0532294/7340888) SJ 

MA 549 Ave – ninho 18/XII/2008 Poço Preto (22J 0532294/7340888) SJ 

MA 551 Ninho + ninhego 20/XII/2008 Poço Preto - Tomada de adução (22J 0532247/7340884) MVC 

MA 552 ninho + 2 ninhegos (Zenaida auriculata) 20/XII/2008 Poço Preto - Tomada de adução (22J 0532247/7340884) MVC 
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AAnneexxoo  99..  TToommbbaammeennttooss  ddee  mmaatteerriiaaiiss  aalluussiivvooss  aaoo  ggrruuppoo  ddooss  mmaammííffeerrooss  oobbttiiddooss  dduurraannttee  oo  rreessggaattee  ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá..  

N° tombo Espécie Data captura Localidade Coletor 

MA 01 Sylvilagus brasiliensis 29/VII/2008 Estrada Lagoa-UHE Mauá (15Km da Vila) Marcelo Cardoso 

MA 06 Mandíbula de porco-do-mato  31/VII/2008 Proximidades da Usina Hidrel. Pres. Getúlio Vargas (Tel. Borba) Deconto 

MA 07 Rodentia (espécie não identifi.) 31/VII/2008 Proximidades da Vila UHE Pres. Getúlio Vargas (22J0529996/7338906) AUF; GVB 

MA 37 Rodentia (espécie não identifi.) 06/VIII/2008 Prox. Vila Pres. GV (22J0529996/7338906) ML; UMSS 

MA 55 Gracilinanus microtarsus 11/VIII/2008 1 Km à montante da UHE Pres. Vargas (22J0529701/7339193) CMM 

MA 138 Sciurus aestuans 29/VIII/2008 Desmatamento paralelo ao Rio Tibagi (22J0530434/7338774) BB; MC 

MA 149 Chiroptera 04/IX/2008 Casa Rosada - Vila UHE Presidente Vargas (22J0529819/7339080) CMM; LAL; MC (AMA) 

MA 151 Caluromys philander 05/IX/2008 Bota Fora II (22J0531002/7338533) JC (AMA); ML; DRZ 

MA 188 Tamandua tetradactyla 15/IX/2008 Próx. eixo da barragem (22J0530156/7338823) BB; LAL (AMA); DRJC (AMA) 

MA 199 Crânio e 2 vértebras - mamífero 16/IX/2008 Proximidades do Poço Preto (22J0531192/7341065) LAL (AMA); DRJC(AMA) 

MA 208 Mamífero - ossos e pele (Lagomorpho) 17/IX/2008 Estrada de acesso - Telêmaco Borba (22J0531012/7338503) ISCL; LRD; MAVV; MK 

MA 209 Fezes 17/IX/2008 Poço Preto (22J0531289/7341351) BB; LAL; TM; JC 

MA 210 Fezes de felídeo 30/VIII/2008 Estrada de acesso ao Poço Preto (22J0529864/7339171) BB; LAL (AMA); TM; JC 

MA 220 Rato (2 filhotes) 20/IX/2008 Nova estrada de acesso (atrás do alojamento) (22J0529931/7339130) JC; ISCL 

MA 291 Roedor 09/X/2008 Estrada de acesso ao Rio das Antas AUF; FOF 

MA 318 Gracilinanus microtarsus - 11 filhotes 20/X/2008 Poço preto (22J 0531396/7340682) AFL; ADP 

MA 329 Tronco ninho da cuíca (referente à MA 318) 21/X/2008 Alto do vale do Poço Preto (22J0531316/7340682) AFL; ADP 

MA 371 Roedor (6 filhotes) 01/XI/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529721/7338728) MK  

MA 388 Chiroptera 05/XI/2008 Casa Rosada - Vila UHE Presidente Vargas (22J0529819/7339080) MVC 

MA 389 Didelphis albiventer 05/XI/2008 Eixo da barragem - margem esquerda (22J0529873/7339169) AFL; CRB 

MA 400 Chiroptera 09/XI/2008 Casa Rosada - Vila UHE Presidente Vargas (22J0529819/7339080) CZF 

MA 416 Chiroptera 12/XI/2008 Igreja da vila UHE Presidente Vargas (22J 0529770/7339172) AUF 

MA 441 Mazama guazoupira 18/XI/2008 Serralheria (22J 0531034/7340065) AUF/DRZ 

MA 447 Chiroptera 20/XI/2008 Bota espera (22J 0530785/7338711) AFL 

MA 467 Rodentia não identificado 23/XI/2008 Margem esquerda (22J 0530122/7338603) LAL/LRD 
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MA 481 Sphiggurus villosus 27/XI/2008 Rio Tibagi - Eixo Barragem - Margem esquerda (22J 0530513/7338581) MVC 

MA 492 Sphiggurus villosus 02/XII/2008 Alojamento Hori (22J 052983/7339233) MVC/AUF 

MA 525 Rodentia 11/XII/2008 Pedreira 2 (22J 0530789/7339453) AFL 

MA 559 Gracilinanus microtarsus 22/XII/2008 Estrada de acesso Poço Preto (22J 0532413/7339794) AFL, LGDG, SJ 
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AAnneexxoo  1100..  DDeeccllaarraaççããoo  ddee  rreecceebbiimmeennttoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddoo  MMuusseeuu  ddee  HHiissttóórriiaa  NNaattuurraall  CCaappããoo  ddaa  IImmbbuuiiaa  

((CCuurriittiibbaa//PPRR)),,  nnoo  qquuaall  ssee  ccoonnssttaa  aa  ppeennddêênncciiaa  ddoo  ttoommbbaammeennttoo  ddoo  mmaatteerriiaall  mmaassttoozzoooollóóggiiccoo  ddeevviiddoo  ttrrââmmiitteess  

iinnssttiittuucciioonnaaiiss..  
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AAnneexxoo  1111..  TToommbbaammeennttooss  ddee  mmaatteerriiaaiiss  aalluussiivvooss  aa  iinnvveerrtteebbrraaddooss  oobbttiiddooss  dduurraannttee  oo  rreessggaattee  

ddee  ffaauunnaa  ddoo  ccaanntteeiirroo  ddee  oobbrraass  ddaa  UUHHEE  MMaauuáá  ee  sseeuu  rreeffeebbiimmeennttoo  ppeellaa  iinnssttiittuuiiççããoo  

bbeenneeffiicciiáárriiaa..  
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AAnneexxoo  1122..  TTeerrmmooss  ddee  eennccaammiinnhhaammeennttoo  ddee  vveerrtteebbrraaddooss..  
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AAnneexxoo  1133..  TTeerrmmooss  ddee  rreecceebbiimmeennttoo  ddee  vveerrtteebbrraaddooss..  
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