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RESUMO  

GENOY-PUERTO, E. A. Causa de morte de animais silvestres oriundos de uma 
área de resgate: implicações na conservação. [Cause of death of wildlife from a 
rescue area: conservation implications]. 2012. 197 p. Tese (Doutorado em Ciências) 
- Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2012. 
 

 

No Brasil, no transcorrer da última década tem-se aumentado a produção de energia 

renovável. Dessa forma, empreendimentos visando produção e distribuição de 

energia tem sido desenvolvidos, exemplo disto são as Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs). Perda e fragmentação de habitat são consideradas fatores 

negativos para a conservação in situ, sendo que podem colocar em perigo de 

extinção numerosas espécies de vertebrados terrestres. Durante a construção de 

hidrelétricas, esses dois eventos podem ocorrer em um espaço de tempo curto e 

abranger pequenas ou grandes extensões de habitat natural dessas espécies. 

Dentro do âmbito ambiental, essas obras demandam a criação e desenvolvimento 

de programas de monitoramento e conservação, visando diminuir o impacto sobre 

as populações silvestres que ocorrem na área diretamente afetada pelo 

empreendimento, resultando no óbito de numerosos indivíduos durante o 

desenvolvimento das etapas desse programa. Sendo assim, visando entender quais 

são os fatores que podem levar à perda de um animal silvestre nesses programas se 

projetou acompanhar entre 2008 e 2010 as etapas do programa de monitoramento e 

conservação e as do centro de triagem de animais selvagens (CETAS) da PCH 

Anhanguera, que foi construída no nordeste do Estado de São Paulo. Vertebrados 

terrestres e aves que vieram a óbito foram submetidos à necropsia e amostras dos 

principais órgãos e lesões representativas foram fixadas em formalina 10% e 

posteriormente processadas para avaliação histopatológica. Ao final do exame 

necroscópico, laudo macroscópico foi elaborado e quando possível foi determinada 

a causa de morte. Havendo impossibilidade da determinação da causa de morte, 

resultados dos exames complementares foram aguardados. Foram avaliados 486 

animais, entre anfíbios (81), aves (12), mamíferos (164) e répteis (229) em três 

momentos: monitoramento, resgate na supressão da vegetação e centro de triagem 

de animais silvestres. As causas de morte estiveram associadas a processos não 



 
 

infecciosos (64,82%), seguido por causa indeterminada (22,43%), eutanásia 

(9,26%), suspeita de infeccioso (2,26%) e processos infecciosos (1,23%). Acidentes 

por objetos contundentes durante supressão que causaram trauma foram relevantes 

em répteis durante a supressão (χ2= 23.3490; ρ= 0.0000). Ataques por contactantes 

ou predação e acidentes (afogamento e hipotermia) acontecidos nas armadilhas de 

captura foram significativas causas de morte para mamíferos durante o 

monitoramento (χ2= 25.5620; ρ= 0.0003). Para anfíbios, as eutanásias induzidas na 

supressão em decorrência de injúrias graves em tecidos moles e de tecido muscular 

esquelético foram a causa de morte que mais afetou esse grupo (χ2= 8.2437; ρ= 

0.0041). A conservação da fauna durante um programa faunístico de um 

empreendimento está associada ao manejo adequado dessas populações em 

campo e centros de triagem. Aumento da captura prévia nas áreas a serem 

suprimidas, das vistorias nas armadilhas de captura e propensão por uma 

destinação oportuna dos indivíduos capturados facilitaria a sobrevivência da fauna 

acometida pelo empreendimento. 

 

Palavras-chave:  Causa de morte. Fauna silvestre. Hidrelétrica. Programa de Monitoramento e Resgate. 

Conservação. 

 



ABSTRACT 

GENOY-PUERTO, E. A. Cause of death of wildlife from a rescue area: 
conservation implications. [Causa de morte de animais silvestres oriundos de uma 
área de resgate: implicações na conservação]. 2012. 197 p. Tese (Doutorado em 
Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2012. 

 

 

In the course of the last decade Brazil has increased the production of renewable 

energy. Thus, projects aiming energy production and distribution have been 

developed such as Small Hydro Power Stations (SHPS). Loss and fragmentation of 

habitat are considered negative factors for in situ conservation, and can put many 

endangered species of terrestrial vertebrates. During the construction of dams, these 

two events may occur in a short space of time and cover small or large tracts of 

natural habitat of these species. Within an environmental framework these enterprise 

create and develop conservation programs in order to reduce the impact on wild 

populations that occur in the influence area project. Commonly, many individuals 

may die during the stages of the program. In order to understand what are the factors 

that can lead to loss of wild animals in these programs, monitoring, rescue and triage 

center activities, of the program of the SHP Anhanguera, were accompanied 

between 2008 and 2010. Dam and reservoir were built in the northeastern of São 

Paulo State, Brazil. Post-mortem examinations were performed in terrestrial 

vertebrates and birds that died. Samples of major organs were collected and 

representative lesions were fixed in 10% formalin and later processed to pathological 

evaluation. At the end of the necropsy, macroscopic report was prepared and, if 

possible, it was determined the cause of death. Were not possible laboratory tests 

were awaited. It was evaluated 486 animals, including amphibians (81), birds (12), 

mammals (164) and reptiles (229) in three phases: monitoring, rescue in forest 

clearing and triage center. Causes of death were associated with non-infectious 

processes (64.82%), followed by unknown causes (22.43%), euthanasia (9.26%), 

suspected infection (2.26%) and infectious processes (1,23%). Accidents caused by 

blunt objects that resulted in trauma during removal forest were relevant in reptiles 

(χ2 = 23.3490, ρ = 0.0000). Attacks by predators or contacted and accidents 

(drowning and hypothermia) that occurred in the traps capture were significant 



 
 

causes of death of mammals during monitoring (χ2 = 25.5620, ρ = 0.0003). For 

amphibians, euthanasia induced due to severe soft tissue and skeletal muscle 

injuries in the suppression, were the cause of death that most affected this group (χ2 

= 8.2437, ρ = 0.0041). The conservation of wildlife fauna during a conservation 

program of a hydroelectric enterprise is linked to the appropriate management of 

these populations in the affected areas and triage centers. Increase of previous 

captures in the areas of vegetal suppression, check of traps capture and opportune 

destination of captured animals facilitate the survival of wildlife affected by the 

project. 

 

 

Key words: Cause of death. Wildlife. Dam. Monitoring and rescue program. 

Conservation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A construção de uma hidrelétrica pode ser considerada um fator 

antropogênico, que origina perda e fragmentação de hábitat em grandes ou 

pequenas áreas e que em um intervalo de tempo curto pode afetar diferentes 

biomas. A Mata Atlântica é uma área prioritária para conservação, destaca-se por 

apresentar 24 áreas insubstituíveis para a manutenção de espécies de vertebrados 

terrestres (PAESE et al., 2010), por ocorrer no Estado de São Paulo (SÃO-PAULO, 

2005) e por ser um dos biomas que não é alheio à realização de empreendimentos 

energéticos hidrelétricos.  

Sendo assim, a região centro-sul do Brasil, favorecida pelo seu relevo, 

processos de ocupação do território brasileiro e desenvolvimento econômico, 

concentra a maior parte de usinas hidrelétricas de energia (UHE) e pequenas 

centrais hidrelétricas (BRASIL, 2002). Com 24429207,98 Quilowatts (Kw)1, a maior 

capacidade instalada para produzir energia no Brasil (BRASIL, 2005), o Estado de 

São Paulo registra 98 usinas hidrelétricas em operação. Dentre elas 59 são PCH e 

49 são UHE, além disso, tem uma previsão de entrada em funcionamento de 13 

empreendimentos nos próximos anos (BRASIL, 2005; 2011a; b). 

Esse crescimento energético abrange o Brasil, em decorrência de seu 

aproveitamento hídrico; em todo o mundo, o país tem o maior potencial hidrelétrico 

com um total de 260 mil Megawatts (MW) (BRASIL, 2005). Desse modo, para 2010 a 

geração de energia elétrica do país alcançou 113,327 MW, sendo que 72,20% foram 

produzidos por centrais hidráulicas (BRASIL, 2011c). Para conseguir essa produção 

tem se intensificado os projetos hidrelétricos. Para 2005, a ANEEL (BRASIL, 2008a) 

reportou 320 micro e pequenas centrais hidrelétricas em operação, sendo que a 

maior parte desses empreendimentos estava localizada nas regiões Sul e Sudeste, 

nas bacias do Paraná e Atlântico Sudeste, próximo a maior parte dos grandes 

centros consumidores de energia. 

                                            
1 Watt: Unidade de potência simbolizada pelo “W”. O watt é a potência de um sistema energético no 
qual é transferida, contínua e uniformemente, a energia de 1 joule por segundo. Assim, um kW são 
100W ou um MW são 100000W. Fonte: BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 
Atlas de energia elétrica do Brasil. Brasília: ANEEL, 2008. 236 p. 
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Tal demanda na produção da energia transfere-se para os cursos d’água e 

comunidades ribeirinhas. Inovações técnicas, medidas políticas e soluções 

baseadas no mercado que incrementem o abastecimento e diminuam a demanda 

d’água são plausíveis de se propenderem, visando um desenvolvimento sustentável 

(MACDONALD, 2010). 

Nesse marco de sustentabilidade, empreendimentos energéticos causadores 

de impacto são obrigados a implantarem Programas de Monitoramento e 

Conservação de Fauna num contexto de licenciamento ambiental. Desse modo, são 

desenvolvidos o monitoramento e resgate da fauna que ocorre na área afetada pelo 

projeto, como também é requerido o apoio de Centros de Triagem de Animais 

Silvestres (CETAS).  

Obras civis são requeridas na área destinada ao projeto hidrelétrico que 

envolve o desvio do rio, a construção da barragem e a formação do reservatório; 

sendo que todas elas demandam a supressão vegetal. Nessas áreas de supressão 

pode haver ocorrência de animais silvestres, incluindo numerosas espécies que 

estão vulneráveis ou em perigo de extinção. Dessa forma, como parte das medidas 

compensatórias exigidas, são realizadas operações de monitoramento, captura e 

resgate da fauna que está na área diretamente afetada. Tais operações acontecem 

antes de iniciar o empreendimento, durante o período de supressão vegetal, e no 

alagamento da área destinada ao reservatório. Além disso, alguns programas 

preveem a quarentena e atendimento emergencial de indivíduos capturados na área 

de construção do empreendimento. No transcorrer desses processos, parte da fauna 

silvestre envolvida em cada etapa vem a óbito. 

Nesses programas, por meio de diferentes metodologias de campo, avalia-se 

a riqueza de biodiversidade do local e estimam-se os impactos que ocorrerão com a 

implantação do projeto energético (AGAPITO, 2010). No caso do monitoramento, 

parte do sucesso dessas operações estaria demonstrada na quantidade de animais 

que são monitorados sem consequências diretas ou indiretas, tais como: ferimentos, 

óbito durante a contenção, morte ocasionada por predação ou por lesões e 

processos sistêmicos desencadeados após captura do animal. É importante registrar 

esses eventos de morte, sendo que espécies que ocorrem nas áreas onde será 

desenvolvido o empreendimento podem se encontrar em um estado de conservação 

vulnerável ou estarem ameaçadas de extinção. Segundo a Lista da Fauna 

Ameaçada de Extinção do Estado de São Paulo (2009) na área de estudo desse 
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projeto ocorreram espécies de mamíferos em estado vulnerável como Alouatta 

caraya, e em estado quase ameaçado como o rato-do-mato  Rhipidomys mastacalis 

(Lund, 1840); a cuíca Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) e a cuíca-d’água, 

Chironectes minimus (Zimmermann, 1780). 

Durante a supressão da vegetação da Área Diretamente Afetada (ADA) pelo 

empreendimento e alagamento para o reservatório acontece o resgate de fauna. O 

resgate deve ser programado visando diminuição do número de animais mortos ou 

captura nas melhores condições que possam permitir a sobrevivência desses 

indivíduos. 

O registro e descrição dos eventos de morte durante essas campanhas 

disponibilizam informações que podem melhorar e aprimorar a metodologia em 

futuros programas de conservação e resgate. Informações como idade, tamanho e 

raça em estudos retrospectivos ajudam a detalhar padrões de mortalidade em cães 

(FLEMING et al., 2011). Esse tipo de informação pode ser utilizado em animais 

silvestres em conjunto com outros dados de campo. Através de estudos de 

mortalidade tem sido possível a determinação das condições ambientais favoráveis 

às capturas (NICHOLSON et al., 2000) assim como a metodologia de captura mais 

segura para a sobrevivência do indivíduo (KOCK et al., 1987). 

Sabe-se que a manutenção de animais em cativeiro pode desencadear 

processos imunossupressores (CUBAS, 2007) que favorecem a replicação ou 

surgimento de infecções decorrentes de microrganismos oportunistas, podendo levar 

a óbito o hospedeiro. Tal evento torna-se particularmente importante no Centro de 

Triagem sendo que nele ficam animais que estão no aguardo de licenças para 

serem transferidos a instituições, que serão translocados, que estão em atendimento 

emergencial ou internados para tratamento em decorrência de lesões sofridas 

durante o monitoramento, resgate e captura. Todos os acontecimentos que também 

podem levar a óbito.  

Portanto, o óbito converte-se em um evento indesejável em tais programas, 

que visam mitigar o impacto do empreendimento sobre a fauna local afetada.  

Visando um melhor entendimento dos óbitos em campo durante um 

empreendimento hidrelétrico essa pesquisa formulou as seguintes perguntas: Quais 

são as principais causas de morte durante as operações de monitoramento e 

resgate? Esses óbitos são relevantes nas populações acometidas? Com objetivo de 
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responder essas questões foram delineadas as seguintes hipóteses a serem 

testadas: 

 

• Para o monitoramento, H1: A maior parte das causas de morte decorreu de 

processos não infecciosos que apresentaram uma relação direta com 

atividades de monitoramento. 

• Para o resgate, H1: A maior parte das causas de morte decorreu de 

processos não infecciosos que apresentaram uma relação direta com 

atividades de supressão.  

• Para as populações, H1: As taxas de animais mortos durante o período de 

monitoramento e resgate são pouco representativas se forem comparadas 

com as de sobrevivência nos mesmos períodos. 

 

Também, visando formar um critério sobre os óbitos que ocorrem num 

CETAS que funciona durante um empreendimento hidrelétrico, foram levantadas as 

seguintes perguntas: Quais são principais causas de morte num centro de triagem 

instalado durante a construção de uma hidrelétrica? E, esses óbitos são decorrentes 

de doenças infecciosas ou têm a ver com causas derivadas de atividades próprias 

da implantação de uma hidrelétrica, como supressão e fragmentação de habitat e 

seu consequente estresse crônico? Dessa forma, foi desenvolvida a seguinte 

hipótese a ser testada: 

 

• H1: As porcentagens de óbitos por processo não infeccioso derivadas de 

atividades de monitoramento e supressão foram maiores que quando 

comparadas com as porcentagens de animais mortos por processos 

infecciosos ou processos suspeitos de serem infecciosos. 
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2 OBJETIVOS 

A pesquisa aqui desenvolvida focou seu estudo nos seguintes itens.  

2.1 OBJETIVO GERAL 

Investigar as causas de morte da fauna silvestre, que veio a óbito durante um 

programa de monitoramento e conservação de fauna na área diretamente afetada 

por uma hidrelétrica. Para entender melhor esses processos os objetivos específicos 

foram: 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Investigar a causa de morte da fauna que veio a óbito durante as operações 

de monitoramento de um programa de monitoramento e conservação de 

fauna. 

• Investigar a causa de morte da fauna que veio a óbito durante as operações 

de resgate de um programa de monitoramento e conservação de fauna. 

• Investigar as causas de morte de animais silvestres num CETAS de um 

programa de monitoramento e conservação de fauna. 

• Identificar os fatores desencadeadores desses óbitos. 

• Caracterizar, se possível, esses óbitos por táxon (Amphibia, Aves, Mammalia 

e Reptilia); sexo; idade; e sazonalidade. 

• Obter as taxas de mortalidade e sobrevivência da fauna durante os períodos 

de monitoramento, resgate e dentro do CETAS.  

• Realizar considerações de manejo para as etapas de monitoramento, de 

captura, de resgate e para um CETAS. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

Nesse capitulo foram desenvolvidos aspectos sobre fatores antropogênicos; o 

panorama ambiental de hidrelétricas; a relação entre perda de biodiversidade e 

sustentabilidade; aspectos gerais de programas de monitoramento e resgate, e 

finalmente conceitos sobre a maneira, mecanismo e causa de morte. 

3.1 FATORES ANTROPOGÊNICOS E SEUS EFEITOS 

Uma floresta natural pode ser definida como aquela que evolui e se reproduz 

por si mesma, naturalmente, a partir de organismos estabelecidos, e que não foi 

significativamente alterada pela atividade humana, ou seja, é a floresta, cuja 

estrutura e dinâmica, não tem sido significativamente afetada pelos seres humanos. 

(ROUVINEN; KOUKI, 2008).  

Existem fatores naturais que modificam os habitats e suas populações. 

Furacões, tornados, incêndios de dossel arbóreo e infestações de insetos criam 

lacunas na paisagem, que podem ser superadas por um processo de regeneração 

da floresta, ou levar ao desaparecimento de uma população (HARRIS; SILVA-

LOPEZ, 1992; SHAFER, 2001). 

Contudo, as condições ambientais no planeta têm sido modificadas 

rapidamente, fazendo com que poucos habitats guardem o sentido de “natural”. Em 

decorrência de atividades humanas, numerosos habitats que ocupavam uma grande 

e contínua extensão de terreno são reduzidos em sua área e divididos em dois ou 

mais fragmentos, deixando remanescentes isolados de comunidades naturais 

(ilhas), e diminuindo a área total habitável. Tal processo é denominado 

fragmentação do habitat (SHAFER, 1990; DI GIULIO et al., 2009).  

Pode-se considerar fragmentação como o processo físico que produz perda 

de habitat e redução do habitat em tamanho, ou maior isolamento de fragmentos 

(ANDRÉN, 1994). Considera-se que esses eventos são decorrentes da ação 

humana (BOGAERT et al., 2005) e que implicam na degradação do habitat e 

impacto nos processos ecológicos e nas populações (LLAUSÀS; NOGUÉ, 2012). 
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Essa sucessão de mudanças pode ser parcial e acaba atingindo parte desse 

habitat, sem modificá-lo totalmente, dando origem ao habitat antropizado. Tal 

evento pode ocorrer devido à construção de estradas, ferrovias, tubulação de óleos, 

expansão de campos e cidades, e implantação de aceiros (SCHONEWALD-COX; 

BUECHNER, 1992; PRIMACK; RODRIGUES, 2001). Esses eventos 

transformadores são indicados como fatores antropogênicos, e dentre eles pode-

se citar a construção de hidrelétricas.  

Os fatores antropogênicos são considerados como a causa primária de perigo 

de extinção. Muitos fatores contribuem para a extinção de uma espécie, e 

dificilmente pode ser identificada uma causa específica, em decorrência de uma 

inadequada base de dados, ou porque na perda participam múltiplos fatores 

(ALLAN; FLECKER, 1993). Os fatores denominados primários estão relacionados à 

ocupação do solo, à sobrexplotação, translocação e introdução de espécies, e à 

poluição (LANDE, 1998). Outros fatores propostos são a perda e degradação do 

habitat, extinções secundárias e mudança climática (ALLAN; FLECKER, 1993). A 

cada ano, atividades humanas são, provavelmente, responsáveis por comprometer 

entre 0,1% e 0,3% das espécies levadas a extinção nas florestas tropicais 

(BALMFORD et al., 1998).  

O uso do solo, desencadeado por um crescimento populacional humano e 

uma economia em expansão, é responsável pela conversão de paisagem para 

assentamentos humanos, agricultura e silvicultura (LANDE, 1998). A expansão da 

agricultura é a maior ameaça para os remanescentes de habitats naturais em áreas 

de baixa ou alta vulnerabilidade para a conservação (DOBROVOLSKI et al., 2011). 

A sobrexplotação ocorre em decorrência de uma competição econômica não 

regulamentada que facilita o acesso aos recursos renováveis, como acontece com 

os recursos pesqueiro, agrícola, florestal e aquícola. (GARCÍA; GRAINGER, 2005; 

FOOD-AND-AGRICULTURE-ORGANIZATION, 2011).  

A introdução de espécies exóticas ocorre após liberação das mesmas em 

ambientes que não correspondem à ocorrência do animal, e pode ocorrer de forma 

acidental, incidental ou deliberada, durante o transporte privado e comercial, e por 

ocasião do tráfico de animais vivos (LANDE, 1998). Espécies invasoras podem 

impor ainda situação de estresse sobre as espécies nativas, levando ao 

estabelecimento de hóspedes não nativos e facilitando assim a transmissão de 

parasitas entre espécies nativas. Nestas situações, existe a possibilidade de que 
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patógenos endógenos locais possam colocar em risco a população translocada 

(HÖFLE et al., 2004) ou vice-versa. 

A poluição, que é derivada das atividades agrícolas e industriais, tem efeitos 

locais e generalizados. Quando utilizados pesticidas de efeito duradouro, como o 

DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano), as cadeias alimentares terrestre e aquática são 

atingidas, o que coloca em risco as populações que fazem parte dessas 

comunidades (LANDE, 1998). A contínua entrada de uma grande variedade de 

contaminantes químicos modifica a relação parasita-hospedeiro.  

Os fatores antropogênicos podem atuar individualmente ou intervir de maneira 

associada, gerando efeitos ecológicos e genéticos em populações silvestres. Devido 

à pressão antrópica se observa, por exemplo, alterações nos habitats de nidificação 

de aves, como a Branta canadensis, incrementando o parasitismo intraespecífico da 

ninhada (MOORE et al., 2012). No caso de mamíferos de florestas tropicais, suas 

associações são alteradas pela perda e fragmentação de habitat (SANTOS-FILHO 

et al., 2012). O impacto sobre as populações de anfíbios e pequenos mamíferos que 

ocupam esses habitats urbanizados está representado em mudanças na dinâmica 

dessas populações, tais como: diminuição da biodiversidade; alterações nas 

estratégias de reprodução e alimentação; incremento dos processos metabólicos e 

das mutações (BOL'SHAKOV et al., 2001). 

A Mata Atlântica, um dos maiores biomas do território brasileiro, e que 

abrange parte do Estado de São Paulo, tem sido afetada pela perda e fragmentação 

de habitat. Excluindo-se algumas poucas grandes reservas governamentais 

(<10.000ha), a maior parte (80%) do restante da Floresta Atlântica ainda preservada 

é constituída por pequenos fragmentos isolados de floresta secundária de tamanho 

inferior a 50ha localizados em matrizes agrícolas e, ocasionalmente, urbanas 

(RIBEIRO et al., 2009). Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (2005), o 

Estado de São Paulo apresenta uma fisionomia de vegetação drasticamente 

reduzida, sendo que apenas 13,94% da superfície do Estado apresenta cobertura 

vegetal, a maior parte constituída por mata (5,76%) e capoeira (5,96%).  
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3.2 PANORAMA AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS – 

VANTAGENS E DESVANTAGENS 

A primeira hidrelétrica no Brasil foi construída no século XIX, ainda no reinado 

do D. Pedro II, com águas do rio Ribeirão do Inferno (Município de Diamantina), com 

apenas 0,5 MW de potência (BRASIL, 2008a). Esse potencial foi aumentando e no 

ano de 1970 o país produzia 43 Terawatt-hora (TWh) de energia elétrica 

(ELETROBRÁS, 1999). Em 2010 essa cifra elevou-se para 509,20 TWh (BRASIL, 

2011c), devido a um acréscimo de consumidores residenciais e industriais, que em 

2010 representaram 23,80% e 44,20%, respectivamente, do consumo de energia 

elétrica no país (BRASIL, 2011c). 

Em 2001 o Brasil era o décimo sexto país no mundo em produção hidrelétrica, 

com 29Wh/m2/ano (TRUFFER et al., 2001). Desde 2003, com a criação do 

Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), foi 

estimulado o desenvolvimento de empreendimentos visando produção e distribuição 

de energia renovável. Assim, em 2008 o país já era o terceiro produtor mundial, com 

370Twh (BRASIL, 2011c). 

Aproveitando seu potencial hídrico, a matriz energética no Brasil possui uma 

origem predominante renovável. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética 

(2011c), em 2010 a oferta interna de energia no Brasil procedeu majoritariamente da 

geração hidráulica (74% da demanda nacional), sendo que as centrais hidráulicas 

representaram 71,2% do total da capacidade de geração de energia elétrica do país. 

Fazem parte dessas centrais as usinas hidrelétricas de energia (UHE) e as 

pequenas centrais hidrelétricas (PCH). Segundo a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (2011b), no período de 2001 a 2011 entraram em operação 93 UHEs. 

Segundo a mesma agência (2011a), no caso das PCHs, no mesmo período 

entraram em operação 222 empreendimentos. Já no período de 2011 a 2015 é 

previsto que entrem em funcionamento mais 215 centrais. Na figura 1 pode-se 

observar a distribuição das UHEs e PCHs que têm sido instaladas ao longo do 

território brasileiro, abrangendo áreas representativas de todos os biomas 

brasileiros. 
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uma diminuição da emissão de CO2 (POKHAREL, 2001; TRUFFER et al., 2001; 

HAUENSTEIN, 2005; YAO et al., 2006).  

Dentre as desvantagens, encontram-se: mudanças no uso das áreas não 

inundadas induzidas pela migração forçada da população da área alagada 

(TEFERA; STERK, 2008). Assim, ocorre a perda de áreas férteis para realizar 

cultivos e o aumento da erosão (YAO et al., 2006). Também acontece o “secamento” 

do leito do rio (HAUENSTEIN, 2005) e a concentração de poluentes em decorrência 

da diminuição do fluxo fluvial que origina a barragem (DUDGEON, 2000).  

As populações silvestres que ocorrem nos cursos d’água alterados e áreas 

circunvizinhas são acometidas com alterações na sua dinâmica e no seu habitat.  

Assim, se pondera que as comunidades ribeirinhas podem ser afetadas pelos 

empreendimentos hidrelétricos, sendo que rios e ribeirões são lugares com uma 

riqueza altíssima de espécies. Segundo estudo de Lévêque et al. (2005), em águas 

doces continentais no mundo todo podem existir 100000 espécies, sendo que a 

metade são insetos, 20000 são vertebrados, 10000 são crustáceos e 5000 são 

moluscos. 

Em 2008 foram estimadas 18235 de espécies de vertebrados de água doce, o 

que representa 35% de todos os vertebrados descritos (52000 espécies) (BALIAN et 

al., 2008). No caso dos peixes, estima-se que mais de 20% das espécies está 

ameaçada ou em perigo de extinção (TRUFFER et al., 2001). Os empreendimentos 

hidrelétricos causam diminuição da abundância populacional e biodiversidade pela 

fragmentação, incrementando a presença de táxons exóticos ou adaptados aos 

lagos (PRINGLE et al., 2000).  

Outro efeito observado é alteração e perda de habitat naturais. As barragens 

geralmente são construídas em locais que apresentem correntezas rápidas nos rios, 

podendo representar o desaparecimento do habitat de répteis como o gavial 

(Gavialis gangeticus), espécie de crocodiliano em perigo de extinção (DUDGEON, 

2000). Como exemplo de espécies nativas diretamente prejudicadas temos os 

mamíferos semiaquáticos como a ariranha Pteronura brasiliensis; lontra Lontra 

longicaudis e a cuíca d’água Chironectes minimus (BRESSAN et al., 2009). 

Mamíferos terrestres, como elefantes, tigres e pequenos felídeos, primatas 

folhívoros e ursos, que dependem de habitats ribeirinhos para sua sustentabilidade 

em época de seca, por obter destes, água e recursos alimentares, podem enfrentar 

situações extremas quando enfrentam perda de habitat. Similar situação acontece 
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com a perda de planícies aluviais sazonais e pântanos, turfas-pântano e matas de 

galeria; importantes áreas para espécies de mamíferos, como orangotangos, 

rinocerontes, antas, catetos, veados e lontras, que requerem durante todo ou quase 

o ano todo de terras ribeirinhas. (DUDGEON, 2000) 

Com relação ao impacto das hidrelétricas sobre a fauna terrestre, a Eletrobrás 

(1999) destaca que:  

 

• O impacto depende das características do empreendimento, levando 
em consideração tamanho do reservatório, e do ambiente, como a 
composição, estrutura e situação da fauna e da vegetação na área do 
reservatório. 

• Considerando a alta biodiversidade e a grande quantidade de biomas 
no Brasil, o impacto pode abranger uma grande variação espacial. 

• A supressão da vegetação atinge diretamente indivíduos que são 
afogados ou fogem. 

• A supressão da vegetação afeta a fauna indiretamente quando 
ambientes de moradia e alimentação são suprimidos. 

• A supressão de ambientes é permanente e inevitável. Assim, apesar de 
o impacto sobre esses indivíduos ser permanente e inevitável, pode ser 
mitigado. 

• A consequência mais preocupante desse impacto é a perda de 
biodiversidade nos níveis das espécies, ambientes e genéticos, e cujo 
alcance extrapola os limites do reservatório. Essa consequência pode 
ser mitigada e compensada, e deve ser prioritária na atuação do setor 
elétrico. 

3.3 SUSTENTABILIDADE E PERDA DE BIODIVERSIDADE 

A biodiversidade considera três níveis: espécies, variação genética e 

comunidades, que constituem a vida na Terra. Nesses níveis estão considerados 

todos os organismos da Terra, junto ao pool genético das populações 

geograficamente separadas, como entre indivíduos de uma mesma população. Além 

disso, a biodiversidade contempla a variação entre comunidades biológicas e os 

ecossistemas, nos quais as espécies vivem e nos quais as comunidades se 

encontram. A sobrevivência de uma espécie está diretamente relacionada à 

interação desses níveis (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 
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Mas por que se faz necessária a preservação dessa interação? 

Biodiversidade está relacionada com “serviço do ecossistema”, que faz relação aos 

numerosos serviços essenciais que a biodiversidade fornece à sociedade 

(EUROPEAN-ENVIRONMENT-AGENCY, 2010; RANDS et al., 2010). Esses 

serviços são: de suporte (ciclo de nutrientes, formação do solo e produção primária); 

de aprovisionamento (alimento, água fresca, madeira e fibra, combustível); de 

regulamento (do clima, de inundações, de doenças, de água); e culturais (estética, 

espiritual, educacional e lazer) (MILLENIUM-ECOSYSTEM-ASSESSMENT, 2005). 

Um continuado crescimento da população e de consumo per capita tem levado a 

uma exploração dessa biodiversidade que tem se exacerbado pela mudança 

climática, acidificação e outros efeitos antropogênicos (RANDS et al., 2010). 

Como observado, o efeito antropogênico de maior significância negativa de 

uma hidrelétrica está relacionado com a perda da diversidade biológica no local 

destinado para a barragem e reservatório da hidrelétrica. Por outro lado a energia 

hidrelétrica é um recurso importantíssimo para movimentar uma economia em 

desenvolvimento como a brasileira. Sendo assim resulta importantíssimo mensurar 

esse impacto.  

Os impactos derivados de hidrelétricas sobre a fauna sempre serão 

consideráveis, mas devem ser registrados para se obter um diagnóstico mais claro 

de sua magnitude (SILVA JR. et al., 2005). Buscando subtrair esse impacto são 

criados os programas de monitoramento e resgate. 

3.4 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO E RESGATE 

Embora, no âmbito do licenciamento ambiental no Brasil, os projetos 

hidrelétricos estejam sujeitos a normativas que visam à criação e desenvolvimento 

de medidas mitigadoras e compensatórias como requisito para a obtenção das 

licenças ambientais, tem-se observado muitos efeitos que um empreendimento 

hidrelétrico pode gerar nas populações silvestres.  

Em 2007, visando estabelecer critérios e padronização de procedimentos 

relativos à fauna em empreendimentos e atividades causadoras de impacto 

ambiental, o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA  (2007), publicou a 

Instrução Normativa No146/2007. Nela foram estabelecidos os critérios para os 
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programas de levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação da 

fauna em áreas de influencia desses empreendimentos. 

O levantamento faunístico é a primeira etapa. Também conhecida como 

monitoramento pré-enchimento (SILVA JR. et al., 2007), quando através de trabalho 

de campo é elaborada uma lista criteriosa das espécies que ocorrem na área, estão 

ameaçadas, endêmicas, raras, podem ser indicadoras de qualidade ambiental, são 

de importância econômica e cinegética e que podem ser invasoras ou de risco 

epidemiológico, dentre outras.  

Ainda, é prevista uma caracterização do ambiente na área e detalhamento 

dos métodos de captura, marcação e triagem a serem realizados durante essa 

etapa. 

3.4.1 Monitoramento de fauna 

A conservação da biodiversidade requer dados de monitoramento 

consistentes e de longo prazo, como: informação sobre distribuição e abundância de 

fauna; descrição de localização e condições de habitats essenciais; e problemas que 

possam afetar adversamente espécies e seus habitats (DEWAN; ZIPKIN, 2010).  

De maneira geral, o monitoramento é entendido como a coleção de 

informação necessária para detectar a condição e tendência dos componentes e 

processos de um sistema de interesse (BISBAL, 2001).  

No âmbito da fauna selvagem, o monitoramento pode ser entendido como um 

processo de coleta, análise e sistematização de informações de uma população ou 

espécie silvestre que é direcionado para a realização de uma gestão ou manejo 

adequado desse grupo de animais ou indivíduo. Nele, a proporção de sítios 

monitorados que fazem parte da região de ocorrência da espécie pode servir como 

banco de dados para inferir o tamanho populacional ou abundância da espécie 

(MACKENZIE, 2005).  

O conhecimento do tamanho ou densidade de uma população permite ou 

facilita seu manejo, pois subsidia a tomada de decisões (MOREIRA; PIOVEZAN, 

2005). O monitoramento pode ser utilizado para apoiar e avaliar programas de 

recuperação de populações de espécies ameaçadas (SEIDENSTICKER, 2010); 

planejar programas de manejo de recursos naturais e fauna selvagem (RINGOLD et 
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al., 1999; BISBAL, 2001; ALTHOFF et al., 2004); avaliar o status da população e 

suas potenciais ameaças (DEWAN; ZIPKIN, 2010); monitorar os riscos genéticos 

sobre as populações silvestres afetadas por translocação (LAIKRE et al., 2010).  

3.4.2 Resgate de fauna 

Na tentativa de minimizar o impacto de empreendimentos que fragmentam a 

paisagem sobre a fauna, como hidrelétricas, tem-se desenvolvido programas de 

afugentamento e resgate de fauna. As estratégias podem ser implementadas 

durante a supressão da vegetação das áreas de barragem e do reservatório da 

hidrelétrica, ou também podem ser realizadas capturas prévias à supressão. Além 

disso, existe o resgate da ictiofauna durante o desvio de rio. 

Da mesma forma, são levadas à prática estratégias diretas tentando 

salvaguardar o maior número de animais possíveis resgatados vivos, ou indiretas 

fazendo atendimentos emergenciais daqueles que sofreram ferimentos leves 

durante o resgate, ou internação de animais que apresentem lesões mais graves.  

No contexto da fauna silvestre, a medida mais utilizada é a retirada dos 

animais da área do reservatório, através de um programa de resgate 

(ELETROBRÁS, 1999). Segundo Silva Jr. et al.(2005), o resgate está associado ao 

evento de perda de habitat, o que implica na impossibilidade de translocação da 

totalidade da fauna afetada. Por outro lado, podem ser consideradas excelentes 

oportunidades para realizar uma caracterização faunística regional. 

Operações de resgate têm sido realizadas no Brasil no momento de 

enchimento do reservatório, a maior delas em Tucuruí, onde foram resgatados 

aproximadamente 300 mil animais. Na Hidrelétrica Balbina esse número caiu para 

26 mil, e na UGH Samuel o resgate registrou uma quantidade estimada em 16 mil 

indivíduos (VIÉ, 1999; ELETRONORTE, [20--]). 

Depois do resgate é realizada a translocação de fauna para áreas 

remanescentes ou de reflorestamento circunvizinhas. Nesse contexto é importante 

levar em conta que se pode comprometer a sobrevivência dos indivíduos que são 

translocados e da fauna que já habitam na área (DUARTE, 1999). Um plano de 

deslocamento da fauna (plano de supressão), e todos os procedimentos de captura 

e triagem com exemplares coletados, vivos ou mortos são medidas que podem ser 
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utilizadas para diminuir a pressão nessas populações. Embora, se reconhece que 

grande parte dos animais que são relocados após resgate, não sobreviverá 

(RODRIGUES, 2006; ELETRONORTE, [20--]). 

Durante o desenvolvimento desses programas, sugere-se que, os indivíduos 

sejam identificados e a destinação da fauna devidamente detalhada. Além disso, 

deve-se considerar ter uma estrutura física para atendimento dos indivíduos e sua 

manutenção temporária (Centro de Triagem e base de atendimento emergencial), 

conformação de equipes e dados referentes ao desmatamento ou regime de 

enchimento.  

Para seguimento de todas essas normativas as empresas de consultoria 

ambiental, que desenvolvem e executam esses programas, entregam relatórios 

técnicos aos órgãos ambientais licenciadores. Os órgãos ambientais, após avaliação 

de relatórios e vistorias técnicas que comprovem o atendimento dos programas, 

emitem pareceres que subsidiam a emissão das licenças, para dar andamento às 

etapas da hidrelétrica. 

3.4.3 Centros de triagem de animais silvestres – CETAS 

Segundo o IBAMA (2007) na sua IN169/2008, esses centros tem a finalidade 

recepcionar, triar e tratar os animais silvestres resgatados ou apreendidos pelos 

órgãos fiscalizadores, assim como, eventualmente, receber animais silvestres de 

particulares que os estavam mantendo em cativeiro doméstico de forma irregular 

como animais de estimação. 

No caso de empreendimentos hidrelétricos, podem ser construídos com a 

finalidade de apoiar temporariamente os programas de monitoramento e 

conservação de fauna selvagem, durante as temporadas de monitoramento, captura 

e resgate. 

O centro de triagem deve contar com infraestrutura, equipamentos e equipe e 

medicamento veterinário, necessários para manutenção temporária dos indivíduos. 
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3.5 CAUSA DE MORTE 

Dentre as atividades que um patologista veterinário pode desempenhar 

encontram-se as atividades de um forense de vida selvagem (STROUD; ADRIAN, 

1996). Aproveitando princípios de medicina forense comparativa e veterinária, esse 

profissional tenta desvendar crimes contra recursos ambientais, como as mortes 

desencadeadas pelo comércio ilegal, ou avaliar impactos ambientais (STROUD; 

ADRIAN, 1996; COOPER; COOPER, 2007).  

Assim, uma importante função do patologista forense é a documentação da 

maneira, mecanismo e causa de morte (COOPER; COOPER, 2007). A causa de 
morte é qualquer injúria/lesão, doença ou distúrbio final e máximo que produz um 

desarranjo fisiológico que leva ao óbito do indivíduo. O desarranjo fisiológico 

produzido em decorrência da causa de morte é conhecido como mecanismo de 
morte. Um mecanismo de morte pode ter diversas causas de morte e vice-versa. 

Como exemplo, uma hemorragia massiva que levou a óbito pode ter sido produzida 

por arma de fogo; em forma inversa, uma ferida por arma de fogo no abdômen, pode 

resultar em diferentes mecanismos de morte (hemorragia, peritonite, etc.). A 

maneira de morte tenta explicar como a causa de morte surgiu. Continuando com o 

exemplo anterior, uma massiva hemorragia (mecanismo), devido a um disparo com 

arma de fogo (causa), pode ser decorrente de um homicídio, um acidente ou fator 

indeterminado (DIMAIO; DIMAIO, 2001; MATUSHIMA, 2007). Dessa maneira, é 

importante considerar que a causa de morte é, frequentemente, multifatorial 

(COOPER; COOPER, 2007). 

No caso de humanos, as causas de morte podem estar classificadas como 

um “acidente”, “suicídio”, “assassinato” ou “causas naturais”, porém estas são 

inapropriadas para trabalhar com animais selvagens. Os óbitos de vida livre podem 

ser considerados eventos naturais ou de origem antropogênica, classificação que 

pode ser usada como ponto de partida, além de ser mais apropriada (COOPER; 

COOPER, 2007)  

Naturalmente os óbitos estão associados com predação, tanto de animais 

adultos como de neonatos (HAGEN et al., 2007; CARSTENSEN et al., 2009; 

ROBINSON et al., 2009), ataque por outras espécies de mamífero ou ave (RICHKUS 

et al., 2005; FANKE et al., 2011), processo entérico (SEGUEL et al., 2011) ou 

doenças infecciosas (FANKE et al., 2011; NAM; LEE, 2011). 
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A introdução de fatores antropogênicos no ambiente natural modifica o 

registro desses óbitos. Assim, têm sido reportados óbitos relacionados com cabos 

de energia e arame, com veículos em estradas, com turbinas de avião ou barco, 

com prédios, com turbina eólica e de hidrelétricas, e por arma de fogo em temporada 

de caça ou caça ilegal (DUTIL et al., 1997; BENDER et al., 2004; RICHKUS et al., 

2005; WEBB et al., 2007; FANKE et al., 2011; DA ROSA; BAGER, 2012; ROLLINS 

et al., 2012). Na maior parte desses estudos existe uma porcentagem de causa de 

morte classificada como indeterminada, por insuficiência de provas que possam 

elucidar o processo que levou ao óbito do animal. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada para a realização do presente estudo será 

apresentada em cinco itens principais. Em um primeiro momento, serão expostas as 

informações sobre as etapas do programa de conservação e resgate de fauna, 

referentes à Área Diretamente Afetada (ADA) pela PCH Anhanguera. Cabe ressaltar 

que tais etapas não foram desenvolvidas ou influenciadas pela presente pesquisa, 

estando previamente definidas por planos de manejo de fauna desenvolvidos pelas 

empresas responsáveis pelo programa e sujeitos à licenciamento ambiental. 

Posteriormente, serão apresentadas as informações a respeito da área de estudo, 

da fauna envolvida na pesquisa e do protocolo de estudo para determinar e 

caracterizar a causa de morte. 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA DE MONITORAMENTO 

E CONSERVAÇÃO DA FAUNA  

De abril de 2008 a janeiro de 2010 foram acompanhadas as atividades do 

Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna de Vertebrados Terrestres da 

PCH Anhanguera, realizadas na ADA do empreendimento. 

Após monitoramento prévio, o objetivo do Programa foi resgatar de forma 

adequada o maior número possível de vertebrados terrestres residentes na ADA e, 

posteriormente, destiná-los a outras áreas (Figura 2). Uma equipe de profissionais 

capacitados, constituída por biólogos, médicos veterinários e auxiliares de campo, 

foi responsável pelas atividades de monitoramento e resgate. 

Durante esse período, permaneceram no CETAS equipes responsáveis pelo 

atendimento clínico e pelo serviço de patologia. Os animais que vieram a óbito 

durante as etapas de monitoramento e resgate de fauna, bem como aqueles cujo 

óbito ocorreu no próprio CETAS, foram encaminhados ao serviço de patologia.  
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4.1.1.1 Monitoramento de herpetofauna e mastofauna 

Foram utilizadas 14 linhas de armadilhas de interceptação e queda (AIQs) 

para anfíbios, répteis e pequenos mamíferos, totalizando 11 amostragens durante o 

período de monitoramento (Figura 3A). Foi também empregada a procura ativa (PA), 

realizada por inspeção do estrato da floresta (folhiço) e de prováveis microhabitats 

(como troncos, tocas, buracos e embaixo de pedras) (Figura 3B). Outro método 

utilizado foi a instalação de armadilhas metálicas (AM) do tipo Sherman, dispostas 

no chão e subosque e especialmente direcionadas à captura de marsupiais e 

roedores. No referido período, 16 amostragens foram realizadas por este método 

(Figura 3C e 3D). 

O monitoramento dos grupos de primatas foi realizado à distância, com o 

auxilio de binóculos (Geonaut 10x42 e Konus 8x40). Foram registrados: composição 

do grupo (número de indivíduos conforme sexo e faixa etária), atividades específicas 

(descanso, forrageamento, etc), itens utilizados na alimentação e formas de uso do 

habitat. 

Varreduras pontuais foram utilizadas para registrar as atividades de todos os 

indivíduos dos grupos de estudo (observações de um minuto para sagui-do-tufo-

preto Callithrix penicillata e de cinco minutos para bugio-preto Alouatta caraya), com 

intervalos de tempo previamente determinados (quatro e cinco minutos, 

respectivamente). O esforço amostral e período de amostragem foram de oito horas 

diárias por cinco dias consecutivos para cada grupo monitorado, realizados 

consecutivamente durante todo o ano de monitoramento. 

Foram considerados ainda avistamentos (AV) e registros indiretos, como 

vestígios (VT) (pegadas, fezes, carreiros, abrigos e odores) (Figura 3E). Armadilhas 

fotográficas (AF) foram distribuídas para levantamento de mamíferos de médio e 

grande porte (Figura 3F). 

Informações de biometria foram obtidas durante a captura e manejo de 

pequenos mamíferos, répteis e anfíbios. Foram utilizadas fita métrica e paquímetro 

analógico para biometria e dinamômetros portáteis (10g, 100g, 1000g) para 

determinação de massa corporal.  

A biometria de mamíferos contemplou medidas como comprimento do corpo, 

comprimento da cauda, comprimento da cabeça, comprimento da orelha direita e 

comprimento da pata posterior direita (sem unha). Em répteis foram mensurados os 
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comprimentos rostro-cloacal e de cauda. Somente o comprimento rostro-cloacal foi 

aferido em anfíbios. 

Cada indivíduo foi identificado ao menor nível taxonômico possível e marcado 

com brincos metálicos numerados (pequenos mamíferos), corte da falange distal 

(anfíbios e pequenos lagartos), corte de escamas ventrais (pequenas serpentes) ou 

microchip (serpentes, lagartos e mamíferos de médio porte). Após biometria e 

marcação, foram realizados registros fotográficos e os animais foram soltos no local 

de captura. Os exemplares que vieram a óbito nas armadilhas ou durante a 

manipulação foram encaminhados ao Setor de Patologia do CETAS para exame 

necroscópico e armazenamento das carcaças. 

 

 

 

 

 



54 
 

Figura 3 – M

 
Fontes: A;E

(200
 

Nota: A) Ar
(AM) 
arma

Metodologia 
abr 2008-m

E: GENOY-P
08); F: SEBA

madilha de i
tipo Sherma

adilha fotográ

para monito
maio 2009 

PUERTO (20
AND (2008) 

nterceptação
an; E) Vestíg
áfica (AF) 

oramento de 

008). B: FER

o e queda (A
gio (VT) de C

fauna na AD

RNANDES-S

AIQ); B) Proc
Cerdocyon th

DA - Guará /

SANTOS (20

cura ativa (PA
hous; F) Leop

/ São Joaqu

009); C;D: H

A); C-D) Arm
pardus pard

im da Barra,

HEREDIAS-R

madilhas met
dalis registrad

, SP – 

 

RIBAS 

tálicas 
do por 



55 
 

4.1.1.2 Monitoramento de avifauna 

Para o monitoramento de aves foram utilizados identificação visual com 

auxílio de binóculos (Nikon 8X40) e registros de vocalizações obtidos durante os 

percursos a pé por diferentes partes da mata ciliar da ADA, durante o monitoramento 

dos outros grupos faunísticos. Em junho de 2008, esses percursos foram realizados 

exclusivamente para levantamento da avifauna. No intuito de amostrar espécies de 

hábitos diurnos e crepusculares o monitoramento foi feito pela manhã (6h-11h) e 

pela tarde (14:30h-18h). 

4.1.2 Supressão vegetal e resgate de fauna 

Os procedimentos para o resgate de fauna foram realizados em duas 

campanhas. A primeira, entre julho e outubro de 2008, foi desenvolvida durante 

supressão da vegetação da ADA na área onde foi construído o eixo da barragem. A 

segunda, entre maio de 2009 e janeiro de 2010, foi realizada durante a supressão 

nas áreas destinadas para o reservatório. 

A supressão da vegetação foi realizada principalmente por uma equipe de 

motosserristas, acompanhada por equipes de veterinários e biólogos capacitados 

para a captura dos animais encontrados durante o procedimento de corte e retirada 

da vegetação (Figura 4A).  

A procura ativa (PA) foi empregada durante todo o processo de supressão 

(Figura 4B). Foram utilizados puçás, ganchos e pinções herpetológicos e captura 

direta (Figura 4C). Após a captura, os animais eram acondicionados em sacos 

plásticos ou de pano, bem como em baldes de plástico e imediatamente 

transportados para uma base de apoio, montada sempre próxima à área de 

supressão (Figura 4D). Na base de apoio se realizava a triagem (identificação, 

biometria, marcação individual e registro fotográfico) para posterior destinação dos 

animais resgatados (Figura 4E e 4F). Além disso, foram realizados atendimentos 

emergenciais (Figura 4G). 

Foram utilizadas fita métrica e paquímetro analógico para biometria e 

dinamômetros portáteis (10g, 100g, 1000g) para obtenção da massa corporal. 

Biometria, marcação individual e registro fotográfico foram realizados exatamente 
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como descritos anteriormente na etapa de monitoramento faunístico. Na primeira 

etapa de resgate, os indivíduos capturados foram soltos em remanescentes vegetais 

adjacentes à ADA e na área de Proteção Permanente (APP). Já na segunda fase de 

resgate, além da soltura imediata nos remanescentes de vegetação, alguns 

indivíduos foram encaminhados para o CETAS para posterior destinação para 

cativeiro (zoológicos) ou instituições de pesquisa no país (universidades, museus ou 

coleções científicas). 

Os exemplares que foram encontrados mortos nas áreas de supressão ou 

que vieram a óbito durante a manipulação na base de apoio, durante o transporte 

para o CETAS ou durante a manipulação no CETAS foram enviados para o Setor de 

Patologia do centro de triagem para necropsia e armazenamento das carcaças. 

Dados do resgate durante o enchimento da área para o reservatório não 

foram utilizados, sendo que só um mamífero, Dasypus novemcinctus, macho jovem, 

foi reportado como resgatado vivo. 
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4.1.3 Centro de triagem - CETAS 

Durante o período de maio de 2008 a janeiro de 2009 foram acompanhadas 

as atividades do CETAS. Nas suas instalações, foram alojados animais silvestres 

que: 

• Necessitaram de intervenção veterinária devido a ferimentos 
constatados durantes as atividades de monitoramento, supressão e 
resgate de fauna. 

• Precisaram ser mantidos em cativeiro previamente à destinação. 
• Estavam em período de quarentena para posterior translocação 

(primatas). 
Nos parágrafos seguintes serão descritas as instalações e condições de 

manejo nesse centro de triagem. 

4.1.3.1 Instalações 

Casas próximas às áreas de estudo foram reformadas ou adequadas para a 

construção do centro de triagem, instalado em duas localidades distintas, em 

momentos diferentes. Inicialmente, o CETAS foi construído próximo ao canteiro de 

obras (20°29'44.58"S e 47°51'43.54"O). Quando as atividades de supressão foram 

se aproximando dessa área, o CETAS foi transferido para uma segunda localidade, 

aproximadamente 2km ao sul do primeiro ponto, mas dentro da Área de 

Preservação Permanente, APP, (20°30'30.88"S e 47°51'11.42"O) (Figura 5). 
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Figura 6 – Desenho esquemático ilustrando a distribuição das dependências do primeiro CETAS – 

São Paulo – 2012 
 

 
Fonte: GENOY-PUERTO (2012) 
 
Nota: A) Sala de recepção; B) Sala de necropsia; C) Sala para procedimentos clínicos ou 

laboratoriais; D) Sala para estocagem de amostras biológicas; E) Sala para manutenção de 
aves; F) Sala para manutenção de mamíferos; G) Sala para manutenção de répteis; H1-3) 
Recintos para calitriquídeos; I1-4) Recintos para bugio-preto Alouatta caraya; J) Setor de 
alimentação; K) Estocagem de alimentos e biotério; L) Sanitários; M) Escritório para os 
funcionários 
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Figura 7 – Desenho esquemático ilustrando a distribuição das dependências do segundo CETAS – 

São Paulo – 2012 
 

 
Fonte: GENOY-PUERTO (2012) 
 
Nota: A) Sala de recepção; B) Sala de necropsia; C) Sala para procedimentos clínicos; D) Sala para 

laboratório clínico; E) Sala para répteis e anfíbios; F) Sala para mamíferos e biotério; G1-2) 
Sala para gaiolas e recinto para calitriquídeos; H1-2) Recintos para bugio-preto Alouatta 
caraya; I) Setor de alimentação; J) Estocagem de alimentos e assepsia de material; K) 
Estocagem de amostras biológicas; L) Escritório para os funcionários; M) Sanitário 

 



62 
 

4.1.3.2 Triagem de animais 

Após ingresso do animal na sala de recepção era realizada uma avaliação 

clínica para a verificação do estado geral do mesmo, seguindo protocolos 

previamente estabelecidos. Deste modo, cada animal foi identificado, avaliado 

clinicamente e recebeu tratamento, quando necessário. 

Baseado nessa avaliação inicial era determinado sua destinação imediata, 

dentre as seguintes possibilidades: liberação imediata, manutenção em cativeiro 

para tratamento ou identificação ou quarentena, em caso de posterior translocação. 

Sempre que possível eram realizados exames laboratoriais, como pesquisa 

de ectoparasitas, exames coproparasitológicos e hematológicos (hemograma 

completo). 

 

4.1.3.3 Cativeiro e alimentação 

Os animais eram alojados em recintos segundo sua classe. Os primatas 

foram mantidos em quarentena em grupos, em recintos externos anexos ao CETAS. 

Os outros animais foram mantidos em quarentena em gaiolas, caixas ou terrários, 

em salas fechadas e com fluxo controlado.  

Os recintos de Bugio-preto (gaiolas metálicas 0.60m x 0.60m x 0.80m) foram 

equipados com uma cama, troncos e uma plataforma para os comedouros e 

bebedouros.  

Gaiolas individuais pequenas foram utilizadas para calitriquídeos. Como 

refugio foram colocadas caixas de papelão e como enriquecedores galhos.  

Roedores e marsupiais foram albergados no biotério em gaiolas. Cada caixa 

de acrílico e tampa de arame foi acondicionada com serragem e garrafa com água. 

Anfíbios foram albergados de maneira individual em caixas pequenas 

plásticas com tampa telada e substrato natural esterilizado e caixas plásticas 

grandes foram utilizadas para manter grupos de anfíbios quando não foi possível 

individualizar. Foram umidificadas com algodão levemente molhado. Gaiolas 

metálicas foram utilizadas com répteis maiores como colubrídeos. 
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Aves foram adequadas em gaiolas metálicas com galhos, segundo o tamanho 

do indivíduo. 

A quarentena foi realizada em salas separadas para répteis e anfíbios, 

pequenos roedores e marsupiais no primeiro CETAS.  

No segundo centro, anfíbios e répteis passaram a ter uma só sala. Os 

mamíferos, que em sua grande maioria foram roedores, compartilharam a sala com 

os roedores do biotério e os calitriquídeos tiveram uma sala sendo que foram 

alojados em gaiolas metálicas individuais. 

Nenhum dos dois locais apresentou sistemas de controle de temperatura ou 

ambiental. Porém, as salas para répteis e anfíbios contaram com aquecedores. Foi 

realizado monitoramento de temperatura e umidade diariamente. 

A rede de água proveniente do canteiro de obras abasteceu o primeiro 

CETAS. Contudo, no segundo centro a água não vinha de uma rede pública, por se 

encontrar numa região afastada do centro urbano, assim o local foi abastecido com 

água do rio Sapucaí-mirim. 

Os alimentos foram higienizados, passando por uma pré-lavagem em solução 

de hipoclorito de sódio 10% por 30 minutos, seguido de enxaguamento em água por 

dez minutos, para evitar qualquer contaminação, sendo depois armazenados em um 

estoque adequado, livre de umidade ou do contato com outros animais. 

Na alimentação se tentou seguir os requerimentos nutricionais de cada táxon. 

Água de torneira, vegetais, verduras e frutas eram oferecidas em duas refeições 

diárias para mamíferos. Ração específica suplementou a dieta para roedores e 

tenébrios a dieta de calitriquídeos.  

Anfíbios foram alimentados diariamente com tenébrios e grilos. Petit suisse 

também foi ofertado. Roedores do biotério, vivos ou congelados, foram 

subministrados para colubrídeos.  

As aves que estiveram no CETAS foram filhotes alimentados manualmente 

com papinhas específicas. 
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registradas 23 espécies de anfíbios e répteis, 122 espécies de avifauna e 30 

espécies de mamíferos (Anexo A-C). Tais números foram mudando no transcorrer 

do programa realizado na PCH Anhanguera. 

Para dimensionar a magnitude do número de animais que ocorreram na ADA 

da PCH desse estudo, na tabela 1, são apresentados todos os anfíbios, aves, 

mamíferos e répteis (2587 indivíduos) encontrados vivos ou mortos, no período de 

abril de 2008 a janeiro de 2010. 

 
Tabela 1 – Animais registrados durante o Programa de Conservação da Fauna de Vertebrados 

Terrestres da PCH Anhanguera – Guará / Saõ Joaquim da Barra, SP – abr 2008-jan 
2010 

 

Classe Mortos Vivos Total  

Amphibia 31 806 837 

Aves 2 20 22 

Mammalia 92 1221 1313 

Reptilia 187 228 415 

Total  312 2275 2587 
Fonte dos dados brutos: SEBAND, 2011. 

 

Os animais silvestres que foram avaliados e foram alvo dessa pesquisa 

corresponderam aos indivíduos que vieram a óbito durante o período acima referido. 

Porém esse número inicial que o programa registrou como vivo também foi 

mudando, porque houve animais que foram encontrados vivos e posteriormente 

vieram a óbito.  

4.4 PROTOCOLO DE ESTUDO 

Para abordar e entender o problema objeto de estudo (identificação da causa 

de morte) foram utilizados dois tipos de pesquisa. A primeira concentra as 

informações de campo (através de uma ficha de campo) relacionadas com a 

maneira que o animal foi encontrado morto. A segunda foi uma pesquisa descritiva 

feita por meio de exames necroscópico e histopatológico, exames complementares e 

documentação fotográfica para identificar os processos vinculados à morte. 
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4.4.1 Levantamento de campo 

Em decorrência do atraso na liberação de licenças ambientais autorizando as 

diferentes atividades do programa, foram enviados ao Serviço de Patologia 

indivíduos que vieram a óbito em diferentes etapas que estavam ocorrendo ao 

mesmo tempo. Assim, em algumas ocasiões foram realizadas necropsias 

simultâneas de animais que vinham da supressão, do monitoramento e de 

indivíduos que já estavam no CETAS. 

Para aperfeiçoar o processo de levantamento dos dados, foi desenvolvida 

uma ficha de campo específica para indivíduos encaminhados ao Setor de Patologia 

(Apêndice A). Nela as equipes de captura forneciam informações como identificação, 

marcação individual, procedência e descrição geral do óbito e condições nas quais 

os animais foram encontrados, importantes para a interpretação de determinadas 

lesões observadas na necropsia, assim como para a determinação da causa de 

morte. 

Essas informações, avaliadas em paralelo às informações de necropsia e 

exames complementares, permitiram desenvolver uma base de dados contemplando 

todos os óbitos constatados durante o período de estudo (CD-ROM).  

Além disso, informações da base de dados do Programa de monitoramento e 

resgate da hidrelétrica foram utilizadas. Dessa forma foram realizadas comparações 

entre as populações de animais vivos e mortos. 

Outra informação que também foi avaliada e que foi anexada a essa base de 

dados foi a sazonalidade. Isto com o intuito de caracterizar os óbitos do programa 

segundo a estação chuvosa ou seca. 

4.4.1.1 Identificação 

A identificação da espécie, faixa etária e sexo dos indivíduos foram realizadas 

pelas equipes de captura em cada campanha de monitoramento e resgate. Em 

decorrência do estado geral das carcaças, frequentemente recebidas em 

decomposição ou com severas lesões que impossibilitavam avaliação adequada, 

alguns indivíduos foram caracterizados com sexo e faixa etária indeterminados. 
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Antes de iniciar a necropsia foram coletadas informações básicas de 

biometria e massa corpórea de cada indivíduo, seguindo a metodologia já descrita 

em monitoramento e resgate. 

Os dados de biometria de animais em campo e que depois vieram a óbito e 

de indivíduos que foram amostrados durante a necropsia encontram-se no banco de 

dados no CD-ROM. 

4.4.2 Exame necroscópico 

De uma forma geral, as necropsias foram realizadas em um período de até 24 

horas após o óbito.  Na impossibilidade de realizar a avaliação pós-morte neste 

período, a carcaça era armazenada sob refrigeração para posterior avaliação 

necroscópica. O tipo de necropsia realizada foi cosmética, sendo que a carcaça na 

medida do possível foi destinada para acervos de museus. O exame necroscópico 

foi constituído por exame externo e interno, ambos registrados em laudo individual e 

com registros fotográficos. 

O exame externo consistiu na avaliação de aspectos como escore corporal, 

estado geral da pelagem ou empenamento, do tecido cutâneo, da musculatura 

peitoral, das cavidades (oral, nasal, vaginal, anal, cloacal), assim como dos olhos, 

ouvidos, membros anteriores e posteriores e unhas. Palpação e avaliação 

musculoesquelética foram também efetuadas.  

O escore corporal de cada indivíduo foi determinado de acordo com as 

características descritas a seguir, sendo as categorias definidas como sobrepeso ou 

obesidade, boa condição corpórea, magreza ou caquexia. A condição de sobrepeso 

ou obesidade foi reportada quando a musculatura peitoral estivesse desenvolvida 

em excesso, com depósitos de gordura excessivos em tecido subcutâneo ou em 

cavidades celomática (aves, répteis e anfíbios), abdominal e torácica (mamíferos). A 

condição determinada como boa foi reportada em indivíduos cuja musculatura 

peitoral estivesse normal e nos quais foi observado pouco depósito de gordura em 

tecido subcutâneo ou intracavitário. A condição de magreza foi determinada quando 

o animal apresentava costelas evidentes, musculatura peitoral atrofiada e, no caso 

das aves, quilha proeminente, juntamente com ausência de depósitos de gordura em 

cavidades ou tecido subcutâneo. Animais caquéticos foram aqueles cuja atrofia de 
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musculatura peitoral e de articulações coxo-femoral e ombro foram severa, quilha 

bastante proeminente (aves) e com depósitos de gordura ausentes. 

O exame interno foi realizado de acordo com Matushima (2007), segundo a 

classe animal (anfíbio, réptil, ave ou mamífero). Foram avaliados os órgãos in situ e 

de maneira isolada. Levando em conta padrões de normalidade das diferentes 

classes animais avaliadas, foram consideradas características como localização dos 

órgãos, coloração, tamanho, forma, espessura, aspecto da superfície, consistência, 

textura, conteúdo e odor. Após a avaliação in situ, os conjuntos de órgãos foram 

cuidadosamente removidos da carcaça e avaliados isoladamente. Em seguida, 

fragmentos de órgãos foram colhidos e armazenados em frascos com formalina a 

10%. Ao final do exame necroscópico, era elaborado um laudo para cada indivíduo 

descrevendo todas as alterações observadas nos exames externo e interno. Neste 

laudo era apresentada a causa de morte de cada animal. Quando da impossibilidade 

da determinação da causa de morte somente com base na avaliação macroscópica 

da carcaça, exames complementares foram solicitados. 

4.4.3 Exame histopatológico 

Fragmentos de todos os órgãos foram colhidos e fixados em formalina a 10%. 

Após fixação, o material foi seccionado em fragmentos de aproximadamente 2 cm3, 

dando preferência para o material que apresentasse tecido lesado e tecido normal 

no mesmo corte. Posteriormente, foi feito um novo corte para obtenção de 

fragmentos de aproximadamente 1cm3, estes utilizados para posterior confecção de 

lâminas de histopatologia (MATUSHIMA, 2007). As lâminas foram realizadas por um 

serviço particular especializado. 

O processamento consistiu em desidratação, diafanização, impregnação pela 

parafina, inclusão dos fragmentos, obtenção dos cortes histológicos de 

aproximadamente 5µm através de micrótomo, estendimento e colagem dos cortes 

em lâminas de vidro para posterior coloração pela hematoxilina e eosina - HE 

(CARSON; HLADIK, 2009) 

As lâminas foram avaliadas ao microscópio óptico em aumentos de 40x, 100x, 

400x e 1000x. Material em autólise não foi avaliado. 
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4.4.4 Exames complementares 

Quando detectadas alterações macroscópicas compatíveis com processos 

inflamatórios ou infecciosos, material para exames microbiológico e parasitológico 

foram coletados.  

O material para exame microbiológico foi coletado antes da manipulação dos 

órgãos. Sangue cardíaco e fragmentos de determinados órgãos, foram coletados 

com as devidas precauções para evitar contaminação por microrganismos 

ambientais e levando em consideração o histórico clínico, o tipo de lesão e órgão 

acometido. Foi realizada antissepsia da superfície com solução de iodo (tintura de 

iodo 1% a 2 % ou PVPI a 10%), que foi removida com álcool 70%. Aguardou-se 

secagem completa antes de realizar a coleta da amostra (BRASIL, 2000). 

A punção cardíaca foi feita com seringa e agulha estéreis, criando um vácuo 

de calor perto do coração, próximo ao bico de Bunsen. O material foi acondicionado 

em meio para hemocultura (Hemocult®) e imediatamente transportado sob 

refrigeração para análise.  

Sempre mantendo um bico de Bunsen próximo, foi feita a coleta com material 

estéril. Uma lâmina de bisturi estéril previamente flambada foi utilizada para realizar 

cortes grossos e quadriculares do tecido em questão, visando conservar o agente 

dentro do fragmento. O material foi armazenado em sacos plásticos e armazenado 

sob refrigeração para transporte imediato. 

O material foi processado pelo Laboratório de Doenças Infecciosas (Fungos e 

Bactérias) do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.  

Para o exame parasitológico foram coletadas amostras de conteúdo intestinal 

(intestino delgado ou grosso), levando em consideração a disponibilidade de 

material. As amostras foram conservadas em solução de  bicromato de potásio a 

2.5% na proporção de 1:1 (1 parte de conteúdo colhido para 1 parte de bicromato de 

potássio) e mantidas em refrigeração até a data de processamento (HOFFMANN, 

1987). As amostras foram processadas no Laboratório de Doenças Parasitárias da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

Foram feitos exames coproparasitológicos diretos e por métodos de flutuação 

individuais e grupais (pool de recinto), sendo estes pelas técnicas de centrífugo-
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flutuação em solução hipersaturada de sacarose (d=1.205g/cm3) e pela técnica de 

Willis, além de sedimentação em solução de água-éter (1:1) ou pela técnica de 

centrifugo-flutuação. 

4.4.5 Documentação fotográfica 

Antes e durante a avaliação necroscópica foram realizados registros 

fotográficos com uma câmera digital Sony ® Cyber-shot, modelo DSH-9, sempre 

priorizando alterações externas e internas encontradas. 

Além disso, as lâminas confeccionadas para avaliação histopatológica foram 

fotografadas em fotomicroscópio Zeiss®, utilizando-se as objetivas 5x, 10x, 40x e 

100x.  

4.5 CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE MORTE 

Para a determinação das causas de morte foram utilizados os achados macro 

e microscópicos, associados a informações do histórico clínico e resultados de 

exames complementares, como microbiológico, imunohistoquímico e parasitológico  

(SÁ, 1999; JOPPERT, 2007; SANCHES, 2008). 

4.5.1 Caracterização da causa de morte 

Causas de morte para animais silvestres já foram formuladas por Montali (SÁ, 

1999; MONTALI, 2004), lista esta que pode ser observada no Anexo D e por 

Matushima (2007), que apresenta uma descrição mais detalhada desses eventos. 

Para descrever o que caracterizou os eventos de morte durante o empreendimento, 

nesse trabalho, foi proposta uma junção das categorias desses dois autores, além 

de informações adicionais da literatura pertinente disponível como Ackermann 

(2007); Cheville (2006); Cooper (1996); Jacobson (2007) e McGavin McGavin e 

Zachary (2007) . Além disso, foram levados em consideração os conceitos da 

Patologia Forense para estabelecer a causa de morte, mecanismos de morte e 

forma de ocorrência de morte propostos por DiMaio e DiMaio (2001). 
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Como causa de morte foi indicada qualquer injúria/lesão; distúrbio infeccioso; 

distúrbio não infeccioso ou processo metabólico que produziu um desarranjo 

fisiológico que levou a morte do animal e que esteve associado a alterações 

anatomopatológicas observadas durante o exame necroscópico; 

O mecanismo de morte caracterizou o processo fisiopatológico ativado em 

decorrência da causa de morte. Esse mecanismo abrangeu a sequência de eventos 

na resposta tecidual e celular à injuria. Na ausência de um mecanismo de causa de 

morte foi formulado um comentário, que descreve brevemente do porque da 

ausência. Ex. Uma causa de morte indeterminada pôde ter correspondido a um 

indivíduo cujo corpo foi encontrado em estado de decomposição.  

A forma de ocorrência de morte permitiu compreender o contexto no qual o 

óbito aconteceu, ou seja, a maneira como a causa de morte surgiu. Em humanos 

está categorizada como natural, homicídio, suicídio, acidental ou indeterminada 

(DIMAIO; DIMAIO, 2001). Para essa pesquisa foram considerados os contextos 

natural, acidental, induzida e indeterminada. E para saber se existiu uma associação 

aos eventos do programa foram levadas em conta as categorias: CETAS, 

monitoramento, supressão, captura e antropogênica. 

4.5.2 Classificação das causas de morte 

Para uma melhor organização, as causas de morte foram agrupadas. Alguns 

autores, como Sanches (2008), apresentam uma classificação em quatro grupos: 

processos infecciosos, não infecciosos, suspeitas de processo infeccioso e processo 

indeterminado. Joppert (2007) acrescentam duas categorias: processos parasitários 

e eutanásias. 

No presente estudo, as causas de morte foram classificadas em: processos 

não infecciosos, infecciosos, suspeita de processos infecciosos, eutanásia e 

processos indeterminados. 

4.5.2.1 Processos não Infecciosos 

Óbitos decorrentes de processos não infecciosos foram divididos em aqueles 

que foram causados por acidentes, por mudanças na temperatura, por 
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procedimentos, por agente biológico e por distúrbios sistêmicos. Todos 

caracterizados por lesões graves suficientes para resultar no óbito do animal.  

Dentro da categoria por acidentes foram incluídos trauma, choque elétrico, 

queimadura, afogamento, desidratação, atropelamento e injúria incidental (lesão 

causada intencionalmente pelo homem). 

As mortes decorrentes de traumas foram classificadas segundo a distribuição 

das principais lesões e os principais órgãos ou sistemas afetados: trauma craniano, 

trauma tóraco-abdominal, trauma dorso-caudal e trauma com comprometimento 

principal do sistema músculo esquelético. Foi denominado como politraumatismo 

quando se teve evidência de duas ou mais apresentações de trauma. 

A categoria mudanças na temperatura foi dividida em hipotermia e 

hipertermia. 

As mortes ocorridas durante procedimentos foram classificados segundo a 

atividade que estava sendo realizada com o animal no momento do óbito, como a 

captura; translocação a outras áreas próximas da área de captura; transporte para a 

base de apoio ou ao CETAS; atendimento clínico veterinário e por causa iatrogênica. 

Os agentes biológicos foram considerados os ataques causados por outro 

animal que levou a óbito. Se o ataque foi causado por um indivíduo que 

compartilhou um balde da AIQ ou recinto no CETAS foi denominado ataque por 

contactante. Se o ataque foi feito em campo e por um animal não contactante na 

captura foi nomeada como predação. 

Os distúrbios orgânicos foram nos sistema digestório, respiratório e 

circulatório e distúrbios nutricionais. 

4.5.2.2 Processos Infecciosos 

Dentro desta categoria foram incluídas causas de morte por agentes 

acelulares (vírus, priones); procariontes (bactérias), eucariontes (fungos, 

protozoários e algas) e parasitos metazoários (cestoides, nematoides, trematódeos e 

insetos). 
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4.5.2.2.1 Óbitos decorrentes de processos infecciosos bacterianos ou fúngicos 

Óbitos decorrentes de processos infecciosos bacterianos e fúngicos foram 

caracterizados nos casos em que havia: 

 

a) Lesões histológicas compatíveis com processo infeccioso, visualização do 

agente nos tecidos e isolamento microbiológico no sangue e/ou órgãos 

internos. 

b) Lesões histológicas compatíveis com processo infeccioso, sem 

visualização do agente nos tecidos, porém com isolamento microbiológico 

no sangue e/ou órgãos internos. 

c) Lesões histológicas compatíveis com processo infeccioso, visualização do 

agente nos tecidos, com confirmação por colorações específicas, sem ou 

com isolamento do agente no sangue e/ou órgãos internos.  

4.5.2.2.2 Óbitos decorrentes de processos infecciosos parasitários  

Óbitos decorrentes de processos parasitários foram caracterizados nos casos 

em que havia: 

 

a) Achado de parasitas em infestações severas, associado a uma má 

condição corpórea e/ou presença de lesões compatíveis.  

b) Lesões histológicas compatíveis com processo infeccioso, visualização do 

agente nos tecidos e a presença dos parasitas no exame parasitológico do 

conteúdo gastrointestinal. 

c) Lesões histológicas compatíveis com processo infeccioso, visualização do 

agente nos tecidos, sem a presença dos parasitas no exame 

parasitológico do conteúdo gastrointestinal. 

d) Lesões histológicas compatíveis com processo infeccioso, sem a presença 

do agente nos tecidos, com a presença dos parasitas no exame 

parasitológico do conteúdo gastrointestinal.  
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4.5.2.2.3 Óbitos decorrentes de processos infecciosos virais 

Óbitos decorrentes de processos infecciosos virais foram caracterizados nos 

casos em que havia: 

 

a) Lesões histológicas compatíveis com processo infeccioso, visualização de 

corpúsculos de inclusão e confirmação do agente viral através de análise 

ultraestrutural. 

b) Lesões histológicas compatíveis com processo infeccioso, não 

visualização de corpúsculos de inclusão e confirmação do agente viral 

através da análise ultraestrutural. 

 

Os óbitos decorrentes de processos infecciosos mistos foram caracterizados 

por casos em que houve mais de dois tipos diferentes de agentes atuando 

simultaneamente para o óbito do animal, sendo a contribuição isolada de cada um 

impossível de ser avaliada. A caracterização dos casos seguiu o mesmo padrão 

descrito acima para os diferentes tipos de agentes infecciosos, porém em 

associação. 

4.5.2.3 Suspeita de processos infecciosos 

Nessa categoria foram classificados óbitos decorrentes de prováveis 

processos infecciosos, abrangendo casos em que não foi realizado isolamento de 

qualquer agente infeccioso nas amostras biológicas coletadas ou em que não houve 

visualização dos mesmos na avaliação histopatológica, todavia os achados 

microscópicos, associado ao histórico clínico do animal indicaram evidências de 

processo infeccioso.  

4.5.2.4 Indeterminado 

Foram consideradas causas de morte indeterminadas aquelas cuja origem 

não pode ser definida com base nas informações de lesões macro e microscópicas, 

informações de histórico clínico e exames complementares realizados. Também 
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foram inclusos neste item animais cujo estado de autólise ou estado da carcaça 

impossibilitou uma avaliação conclusiva. 

4.5.2.5 Eutanásia  

Nesse estudo a eutanásia foi considerada como uma causa de morte. Autores 

como Montali e Matushima (SÁ, 1999; MONTALI, 2004; MATUSHIMA, 2007), a 

consideram uma causa de morte e outros estudos atribuem a causa de morte às 

lesões graves que e que provavelmente levariam a óbito (SANCHES, 2008).  

Assim didaticamente foi elaborado o quadro 1, onde pode se observar a 

classificação, as causas, os mecanismos e forma de ocorrência de morte 

considerados nessa pesquisa.  
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Quadro 1 - Esquema explicativo que caracteriza e classifica a morte da fauna em um programa de monitoramento e resgate de fauna, durante o 
desenvolvimento de um projeto hidrelétrico – São Paulo – 2012 

Continua 

Classificação Causa de Morte Mecanismo de Morte Processo fisiopatológico ou Comentário Forma de Ocorrência 

Não Infeccioso 

• Acidentes 
o  Trauma 

• Craniano 
• Tóraco-abdominal 
• Dorso-caudal 
• Comprometimento Sistema Músculo 

Esquelético 
• Politraumatismo 

o Choque elétrico 
o Queimadura 
o Afogamento 
o Desidratação 
o Atropelamento 
o Injúria Intencional ou (homem) 

• Mudanças na temperatura 
o Hipotermia 
o Hipertermia 

• Procedimentos 
o Captura 
o Translocação 
o Transporte 
o Atendimento clínico veterinário 
o Iatrogênica 

• Agente Biológico 
o Predação 
o Ataque contactante 

• Distúrbios em Sistemas: 
o Em sistema digestório 
o Em sistema respiratório 
o Nutricional 
o Circulatório 

• Choque Cárdico 
• Choque Neurogênico 
• Choque Endotóxico 
• Choque Séptico (Exotóxico) 
• Choque Hipovolêmico 
• Choque Hemorrágico 
• Síndrome Caquexia 
• Colapso Respiratório 
• Colapso Cardiorrespiratório 
• Choque Hipovolêmico 
• Síndrome Caquexia 

• Choque: Refere-se a uma crise circulatória que 
abrange um desequilíbrio entre a capacidade 
intravascular e o volume  sanguíneo que resulta 
numa inadequada perfusão. Seu mecanismo 
depende do agente: 
o Falha cardíaca por diversas causas (Cárdico) 
o Não cardiogênico (Hipovolêmico, hemorrágico)  
o Endotoxinas bacterianas (Endotoxico) 
o Infecções extensas ou disseminadas pelo 

organismo (Exotóxico) 
o Replicação viral intensa em células endoteliais 
o Nervo estimulação induz vasodilatação 

periférica que leva à perda de volume 
sanguíneo circulante efetivo (Neurogênico). 

• Colapso Respiratório: Falência fisiológica 
respiratória aguda ou crônica. 

• Colapso Cardiorrespiratório: Falência a nível 
circulatório que atinge o sistema respiratório. 

• Caquexia: Associada à parasitose intensa e 
anemias específicas 

• Falha Multi Orgânica 

• Acidental – Natural – Induzida  
o CETAS 
o Monitoramento 
o Supressão 
o Captura 
o Antropogênica 
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Quadro 1 - Esquema explicativo que caracteriza e classifica a morte da fauna em um programa de monitoramento e resgate de fauna, durante o 
desenvolvimento de um projeto hidrelétrico – São Paulo – 2012 

 

Conclusão 
Classificação Causa de Morte Mecanismo de Morte Processo fisiopatológico ou Comentário Forma de Ocorrência 

Infeccioso 

• Agentes acelulares: Vírus, príones 
• Procariontes: Bactérias 
• Eucariontes: Fungos, protozoários, algas 
• Parasitos metazoários: Cestoides, 

nematoides, trematódeos, insetos 
• Mista: Combinação de dois o mais agentes 

  

 

Suspeita de Infeccioso 
Achados macro e microscópicos, e históricos 
clínico evidenciam processo infeccioso *Não foi 
possível isolar agente infeccioso. Presume-se 
algum agente infecciosos 

Presume-se processo infeccioso 
que originou similares 

mecanismos que um processo 
infeccioso 

Pode se presumir que algum dos processos acima 
referidos interveio na causa de morte 

Eutanásia Overdose anestésica Colapso Cardiorrespiratório 

o Lesão osteoarticular grave 
o Lesões cutâneas ou em tecidos moles graves 
o Lesões isquêmicas em membros 
o Mista *Combinação das três anteriores  
o Outros *Diagnostico raiva, estresse severo após 

captura, colapso cardiorrespiratório na captura...etc 

Induzida: Procedimento aplicado no 

CETAS ou em campo 

Indeterminada 

Indeterminada *Lesões macroscópicas e 

microscópicas não foram suficientes para 

caracterizar o agente envolvido. 

Indeterminado Indeterminado 

Indeterminada 

• Autólise e putrefação do cadáver 
• Ausência de parte do corpo 
• Ausência de tecido para ser 

amostrado (ossada, crânio, carapaça 
etc...) 
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4.5.3 Metodologia estatística 

Os dados de animais vivos e mortos, espécies acometidas, sexo e faixa 

etária foram apresentados por etapas do programa e por classe animal de 

forma descritiva, ou seja, número e porcentagens.  

Em decorrência do pequeno número de indivíduos por espécie, à 

variabilidade de sexo e faixa etária entre essas espécies e estado em que foi 

encontrado o cadáver não foram estabelecidas médias e desvio padrão das 

variáveis acima referidas. Alguns animais foram encontrados em estado de 

decomposição e com ausência de alguns segmentos e partes do corpo como 

cauda, cabeça, orelha, ou pé importantes para estabelecer os parâmetros 

biométricos.  

Os dados de biometria de animais em campo e que depois vieram a 

óbito e de indivíduos que foram amostrados durante a necropsia encontram-se 

no banco de dados no CD-ROM. 

As causas de morte também sofreram a mesma partição: por etapa e 

Classe (Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia), e a mesma apresentação 

descritiva de resultados: número e porcentagens. 

Os métodos estatísticos realizados foram: correlação linear de Pearson, 

teste de regressão múltipla, teste de Qui-Quadrado e modelo de distribuição 

exponencial. O software utilizado para os testes foi STATISTICA 7.0 (Statsoft 

Inc., Tulsa, OK). O modelo foi realizado com o software BioEstat Versão 2.0 

(AYRES et al., 2004). 

4.5.3.1 Correlação linear de Pearson 

Para o monitoramento e resgate foram realizadas correlações lineares 

de Pearson para constatar o grau de associação entre as variáveis de tamanho 

e massa corporal dos anuros e roedores que vieram a óbito (grupos que foram 

os mais representativos). Através dos dados de biometria, tentou-se inferir qual 

era o estado corporal dessas populações no momento da captura. 
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O coeficiente de Pearson -r- pode variar entre -1 e +1, quanto mais 

próximo os valores, maior é a associação das variáveis avaliadas. (AYRES et 

al., 2004; BEIGUELMAN, 2006). As hipóteses para o monitoramento e resgate 

foram: 

H0: Não existiu associação entre o peso e o comprimento dos animais 

que vieram a óbito durante a etapa avaliada : r = 0; 

H1: Existiu uma associação entre as duas variáveis; quanto maior o peso 

do animal, maior seria o comprimento desse e vice-versa : r ≠ 0; 

Nível de decisão: α = 0.05.  

4.5.3.2 Teste de regressão linear múltipla 

Alguns animais apresentaram perda evidente de peso ou vieram a óbito 

por caquexia no CETAS. Foi realizada prova de regressão linear múltipla para 

verificar se o peso com que o animal veio a óbito apresentou alguma relação 

com o tempo de permanência no centro ou com o comprimento do animal. 

Assim foram elaboradas as seguintes hipóteses: 

H0: A massa corpórea não foi dependente do comprimento corporal e/ou 

dos dias de permanência até o indivíduo chegar a óbito no CETAS: β1 = 0, β2= 

β3 = 0; 

H1: A massa corpórea foi dependente do comprimento corporal e/ou dos 

dias de permanência até o indivíduo chegar a óbito no CETAS: ao menos um βi  

≠ 0; 

O nível de decisão: α 0,05 

As populações utilizadas foram representadas por anuros, primatas 

(calitriquídeos e atelídeos), roedores e répteis da ordem Squamata.  

As variáveis foram Υ: Massa corporal em gramas; Χ1: CCO 

(comprimento corporal) para mamíferos e CRC (comprimento rostro-caudal) 

para anfíbios e répteis;  Χ2: Dias entre a entrada no CETAS e óbito. 

O valor de F (regressão) foi significativo se ρ= <0.05, portanto, se 

rejeitou H0 e se aceitou H1: ao menos uma das variáveis independentes - Χ1, Χ2 

- influenciaram a massa corporal do animal. Os coeficientes parciais de 

regressão b1 ou b2 corresponderam ao comprimento corporal e aos dias 
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permanecido no CETAS respectivamente. Se o coeficiente for significativo (ρ= 

<0.05) estaria associado a uma variação da massa corporal (AYRES et al., 

2004; BEIGUELMAN, 2006). 

4.5.3.3 Teste de Qui-quadrado 

Foi realizado o teste de partição de Qui-quadrado para as distintas 

classes de animais (Amphibia, Aves, Mammalia e Reptilia).  

Nesse teste através de tabelas de contingência foi observado se houve 

diferença entre os diferentes processos de morte (eutanásia, indeterminado, 

infeccioso, não infeccioso e suspeita de infeccioso) quando comparados com 

as diferentes etapas do programa (monitoramento, resgate e CETAS). Para tal 

fim foram levantadas as seguintes hipóteses: 

H0: o processo de morte não dependeu da etapa do programa em que 

aconteceu; 

H1: o processo de morte dependeu da etapa do programa em que 

aconteceu. 

Nível de decisão: α = 0.01. 

 

O mesmo teste foi realizado para inferir se a sobrevivência de um 

indivíduo teve relação ou não com a metodologia de captura utilizada. Para 

esse fim foram elaboradas as seguintes hipóteses:  

H0: a proporção de animais vivos e mortos não depende do método de 

utilizado; 

H1: a proporção de animais vivos e mortos depende do método de 

captura utilizado. 

Nível de decisão: α = 0.01. 

 

De forma general, o teste do Qui-quadrado indicou duas premissas 

quando a associação estatística foi significativa (valor-ρ ≤ 0.05):  

A primeira indicou que houve relação entre as duas variáveis testadas. E 

a segunda, permitiu discernir onde existiram as diferenças entre as duas 

variáveis (AYRES et al., 2004; BEIGUELMAN, 2006) 
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4.5.3.4 Modelo de distribuição exponencial  

A distribuição exponencial é um modelo para variáveis contínuas que 

são referidas em intervalos de tempo entre eventos raros e discretos, similar à 

distribuição de Poisson (AYRES et al., 2004).  

As populações das ordens com maior quantidade de indivíduos no 

CETAS: anuros, calitriquídeos, atelídeos, roedores e répteis da ordem 

Squamata foram utilizadas no modelo para responder à pergunta: 

Qual seria a probabilidade de óbito se os animais ficassem o período 

total de quarentena estabelecido na Instrução normativa do IBAMA No.179 de 

25 Junho de 2008?  

A probabilidade foi estimada baseada no tempo mínimo de quarentena 

de 60 dias para primatas e marsupiais, 35 para roedores e 90 para répteis 

estabelecido na normativa já referida (BRASIL, 2008b). Essa instrução não 

define um tempo de quarentena para anfíbios, desse modo utilizou-se a 

encontrada em Silva e Corrêa (2007), que segundo os autores é de 60 dias. 

Para realizar a distribuição, as variáveis utilizadas foram o total de 

animais que passaram pela quarentena e a população de animais que veio a 

óbito durante os 22 meses em que funcionou o CETAS (entre abril 2008 e 

janeiro de 2010). Os animais que foram mantidos no CETAS foram 

considerados como o tamanho da população e os que morreram foram os 

eventos de morte durante esses 22 meses. 

4.5.3.5 Taxas de mortalidade e de sobrevivência 

 

A taxa de mortalidade expressa a probabilidade de morte durante um 

intervalo de tempo prescrito. É dada pela seguinte fórmula (WOBESER, 2007): 

   ú   õ      ú   í    í     
 

A taxa de sobrevivência é recíproca à taxa de mortalidade e é dada pela 

fórmula (WOBESER, 2007): 
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Para o cálculo das taxas foi assumido que no transcurso dos 

monitoramentos as populações mantiveram-se constantes, sem perda de 

indivíduos, e que esse número acumulado foi o valor de indivíduos vivos 

presentes na ADA no início de cada período de supressão. 

O teste de Qui-Quadrado também foi utilizado para avaliar possíveis 

deferências entre as taxas de sobrevivência e mortalidade entre classes 

animais.  
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5 RESULTADOS 

Os resultados foram divididos em animais, método de captura, exame 

necroscópico e histopatológico, determinação e caracterização da causa de 

morte e exames complementares. 

5.1 ANIMAIS 

Essa seção foi constituída pela caracterização da fauna que veio a óbito 

nas etapas de monitoramento, resgate e CETAS. Para tal fim, foram abordadas 

as seguintes características: animais vivos e animais mortos; mortalidade e 

sobrevivência; ordens e espécies acometidas; sexo; faixa etária; avaliação 

biométrica e sazonalidade. Por último são apresentados os resultados do 

modelo de distribuição exponencial.  

Em alguns casos a ocorrência de predação e estado de decomposição 

do cadáver impediram a identificação por espécie, faixa etária ou sexo e tais 

animais foram classificados como “indeterminados”. Indivíduos que não foram 

identificados por espécie receberam as denominações “sp.” (espécie não 

identificada) e “cf.” (confer). Todas foram mantidas nas análises sendo que a 

avaliação dos óbitos foi feita pela classe animal. 

5.1.1 Animais vivos e mortos 

Como detalhado na tabela 2, foi realizada uma comparação do número 

de animais que foram monitorados e resgatados vivos ou mortos, como 

também a relação de animais que passaram pelo CETAS e que vieram ou não 

a óbito. 
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Tabela 2 – Número de anfíbios, aves, mamíferos e répteis vivos ou mortos durante o 
monitoramento, resgate e CETAS. Guará / São Joaquim da Barra, SP. abr 2008-
jan 2010 

 

Classe 
Monitoramento Resgate CETAS 

Vivo Morto Vivo Morto Vivo Morto 
Amphibia 521 30 269 17 109 34 

Aves 9 3 9 1 0 8 
Mammalia 919 103 265 26 154 35 

Reptilia 87 17 116 195 16 17 
Total 1536 153 659 239 279 94 

 

5.1.1.1 Monitoramento 

Foram reportados 1689 animais. O número de animais vivos (1536/1689 

= 90,94%) foi maior quando comparado com o número de mortos (153/1689 = 

9,06%). Os animais mortos se distribuíram em 67,32% para mamíferos 

(103/153), 19,61% para anfíbios (30/153), 11,11% para répteis (17/153) e 1,96 

% para aves (3/153). Ver gráfico 1. 

5.1.1.2 Supressão 

Foram resgatados 898 animais. Os animais vivos foram a maioria entre 

as distintas classes, totalizando 659 indivíduos (659/898= 73%). Animais 

mortos foram 239 (239/898= 27%). Assim, uma grande porcentagem dos óbitos 

correspondeu a répteis (195/239= 81,59%). O restante teve uma distribuição de 

10,88% de mamíferos (26/239), 7,11% de anfíbios (17/239) e só 0,24% foram 

aves (1/239). Ver gráfico 2. 
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5.1.1.3 CETAS 

Pelo CETAS passaram 373 animais, sendo que 279 não morreram em 

suas instalações (279/37= 74,80%). Os 25% restante correspondeu a 35 

mamíferos (35/94= 37,23%); 34 anfíbios (34/94= 36,17%); 17 répteis (17/94= 

18,09 %) e 8 aves (8/94= 8,51%). Ver gráfico 3. 

 

 

Mortos, 9.06%

Vivos, 90.94%

Mam íferos, 67.32%

Aves, 1.96%

Répteis, 11.11%Anfíbios, 19.61%

MONITORAMENTO
 

 
Gráfico 1 – Porcentagens de animais mortos segundo a Classe animal durante as atividades de 

monitoramento - Guará / São Joaquim da Barra, SP - abr 2008-maio 2009 
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Anfíbios; 7.11%

RESGATE
 

 
Gráfico 2 – Porcentagens de animais mortos segundo a Classe animal durante as atividades de 

resgate - Guará / São Joaquim da Barra, SP – maio-out 2008 / maio 2009-jan 
2010 

 

Vivos, 74.80%

Mortos; 25.20%
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Gráfico 3 – Porcentagens de animais mortos segundo a classe animal durante as atividades do 

CETAS - Guará / São Joaquim da Barra, SP - abr 2008-jan 2010 
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5.1.2 Mortalidade e sobrevivência  

Foram avaliadas as taxas de mortalidade e sobrevivência durante o 

monitoramento e resgate. No CETAS foi avaliada a probabilidade de ocorrência 

de óbito se os animais permanecessem pelo período requerido para 

quarentena segundo a instrução normativa do IBAMA No.179 de 25 Junho de 

2008 (BRASIL, 2008b). 

5.1.2.1 Taxas de mortalidade e sobrevivência: monitoramento e resgate 

Para calcular as taxas de mortalidade e sobrevivência é necessário 

saber: 

• o número de animais que estavam vivos no início do intervalo - v1,  

• o número de animais que vieram a óbito nesse intervalo - ob, 

• o número de indivíduos que ficaram vivos no final desse período 

v2. 

 

O programa teve dois períodos de resgate durante supressão (item 

Metodologia 4.1.2). Para saber qual era o número de animais vivos no início de 

cada resgate, foi assumido que o número de animais monitorados vivos no 

início da supressão era o número de animas vivos inicial (v1). O número de 

animais que ficaram vivos foi v2 = v1 - ob 

O primeiro intervalo de supressão ocorreu entre 21 de agosto a 14 de 

outubro de 2008. O v1 inicial foi o dia 21 de agosto, v2 final foi o dia 14 de 

outubro, ob e as respectivas taxas se observam na tabela 3. 



90 
 

 
Tabela 3 - Taxas de mortalidade e sobrevivência durante o resgate inicial da ADA - Guará / 

São Joaquim da Barra, SP – maio-out 2008  
 

Classe v1 ob v2 Taxa de Mortalidade Taxa de Sobrevivência

Amphibia 64 7 78 10,94% 89,06% 
Aves 2 3   

Mammalia 254 20 105 7,87% 92,13% 
Reptilia 44 109   

Nota: Incongruência de valores. O ob foi maior que v1 
 

 

Segundo a tabela 3 observou-se que as taxas de sobrevivência para o 

primeiro intervalo de supressão foram notoriamente melhores quando 

comparadas com as de mortalidade e que as classes com maior mortalidade e 

sobrevivência foram anfíbios e mamíferos respectivamente. O teste de partição 

do Qui-quadrado (Apêndice B) não foi significativo; χ2= 0,5531 ρ= 0,457 assim, 

não houve diferença entre as diferentes taxas. 

A ausência de resultado indicou que o número de animais que se 

registro como mortos (ob) foi maior que o número inicial de animais vivos (v1) 

como ocorreu em aves e répteis. 

O segundo intervalo de supressão foi definido entre 11 de abril de 2009 

até 25 de janeiro de 2010. O v1 inicial foi o dia 11 de abril, v2 final foi o dia 25 de 

janeiro, ob e as respectivas taxas se observam na tabela 4. 

 
Tabela 4 - Taxas de mortalidade e sobrevivência durante o segundo resgate inicial da ADA - 

Guará / São Joaquim da Barra, SP – maio 2009-jan 2010 
 

Classe v1 ob v2 Taxa de Mortalidade Taxa de Sobrevivência

Amphibia 438 31 407 7,08% 92,92 
Aves 7 2 5 28,57% 71,43% 

Mammalia 597 61 536 10,22% 89,78% 
Reptilia 66 78   

Nota: Incongruência de valores. O ob foi maior que v1 
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No segundo resgate a taxa de sobrevivência de anfíbios foi levemente 

mais alta que no período anterior. Para mamíferos foi o contrário, a taxa de 

sobrevivência do segundo resgate foi levemente menor que o primeiro. 

A maior probabilidade de morte foi para as aves em comparação com os 

anfíbios e mamíferos. O teste de Qui-quadrado evidenciou que houve diferença 

entre as duas taxas entre anfíbios, mamíferos e aves (χ2= 20,8048 ρ= 0,0000) 

e que a taxa de sobrevivência foi mais notória em anfíbios e aves do que em 

mamíferos (χ2= 17,8279 ρ= 0,0000) (Apêndice B). 

5.1.2.2 Probabilidade de óbito no CETAS 

O modelo de distribuição exponencial indicou que anfíbios (32,66%) e 

répteis (58,89%) poderiam apresentar as maiores possibilidades de virem a 

óbito caso permanecessem o tempo estimado de quarentena (três meses). No 

entanto, cabe lembrar a premissa de que esses resultados são aplicados se as 

condições de manutenção e instalações do local de alojamento forem similares 

ao CETAS (objeto de estudo dessa pesquisa). Sendo assim, um novo modelo 

deverá ser aplicado para conhecer as probabilidades de sobrevivência em uma  

outra população em cativeiro. 

Após a herpetofauna vieram os mamíferos; sendo que os primatas 

apresentaram a maior porcentagem de vir a óbito com 28,61%, seguidos por 

marsupiais (19,39%) e roedores (17,04%). Os resultados estão na tabela 5. 
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Tabela 5 - Probabilidades óbito em um período de quarentena normal em diferentes grupos – Guará / São Joaquim da Barra, SP – abr 2008-jan 2010 

 

Ordem Tamanho da 
amostra 

Número de 
mortos 

Unidade medida 
temporal 

Período de real 
funcionamento 

do CETAS  

Período 
estimado 

quarentena 
(meses) 

Média do 
período 

real 

Média do 
período 

estimado 
[p] 

Probabilidade 
de o evento 

acontecer (%) 

Anura 172 34 meses 22 2 0,1977 0,0116 0,3266 32,66 
Rodentia 91 17 meses 22 1 0,1868 0,0110 0,1704 17,04 

Didelphimorphia 27 3 meses 22 2 0,1111 0,0741 0,1993 19,93 
Primates 89 15 meses 22 2 0,1685 0,0225 0,2861 28,61 

Squamata 54 16 meses 22 3 0,2963 0,0556 0,5889 58,89 
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5.1.3 Ordens e espécies acometidas 

Nessa seção os óbitos são apresentados por táxons (classe, ordem e 

espécie) e são descritas nas etapas do programa na qual vieram a óbito.  

5.1.3.1 Classe Amphibia 

Como observado na tabela 6, todos os anfíbios que vieram a óbito 

pertenceram à ordem Anura (81). 

Durante o monitoramento não houve nenhuma espécie com mais de dez 

indivíduos mortos, sendo que as espécies mais representativas foram 

Eupemphix nattereri, Leptodactylus mystaceus e Physalaemus cuvieri, com 

seis anfíbios cada uma. 

Na supressão o gênero Rhinella foi o maior grupo com seis anuros. Não 

teve espécies de anfíbios com mais de cinco indivíduos mortos.  

No centro de triagem as espécies com maior número de indivíduos, 

foram similares às reportadas no monitoramento e supressão. Sendo que, os 

anuros do gênero Rinhella sp. (6), das espécies Physalaemus cuvieri (5) e 

Eupemphix nattereri (5) foram os mais abundantes. 

Não foram identificados quatro animais e em vários indivíduos não foi 

confirmada a espécie: Physalaemus sp. (1); cf. Physalaemus (1); Physalaemus 

cf. centralis (1); Hypsiboas cf. raniceps (1); Hypsiboas cf. (1); Leptodactylus sp. 

(2); Rhinella cf. ornata (1) e Rinhella sp. (11). 
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Tabela 6 - Espécies de anfíbios que vieram a óbito nas etapas do programa de monitoramento e conservação. Guará / São Joaquim da Barra, SP – abr 
2008-jan 2010 

 

Táxon Etapa do Óbito Total
Classe Ordem Espécie Monitoramento Resgate CETAS 

Anfíbios Anura 

Espécie indeterminada 2 2  4 
cf. Physalaemus 1  1 
Chiasmocleis albopunctata 2  2 
Dendropsophus minutus 1 1 
Dendropsophus nanus 1 1 
Dermatonotus muelleri 1 1 2 
Eupemphix nattereri 6 2 6 14 
Hypsiboas cf. raniceps 1  1 
Hypsiboas lundii 1 1 
Hypsiboas sp. 1 1 
Leptodactylus fuscus 1  1 
Leptodactylus mystaceus 6 3 2 11 
Leptodactylus mystacinus 1  1 
Leptodactylus ocellatus 1 1 2 
Leptodactylus podicipinus 1 2 3 
Leptodactylus sp. 2  2 
Physalaemus cf. centralis 1  1 
Physalaemus cuvieri 6 5 11 
Physalaemus sp. 1  1 
Rhinella cf. ornata 1 1 
Rhinella schneideri 2 1 3 
Rhinella sp. 1 4 6 11 
Scinax fuscovarius 5 5 

Total general 30 17 34 81 

94 
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5.1.3.2 Classe Aves 

No total foram 12 aves. Oito delas vieram a óbito no CETAS, sendo três 

na supressão e uma no resgate. Essas aves se distribuíram nas ordens 

Apodiformes (2); Ciconiiformes (2); Falconiformes (1); Passeriformes (3) e 

Piciformes (2). Não foi possível identificar a espécie de cinco indivíduos. As 

espécies identificadas ou não podem ser observadas na tabela 7. 

 
Tabela 7 - Espécies de aves que vieram a óbito nas etapas do programa de monitoramento e 

conservação. Guará / São Joaquim da Barra, SP - abr 2008–jan 2010 
 

Táxon Etapa do Óbito 
Total 

Classe Ordem Espécie Monitoramento Resgate CETAS 

Aves 

Apodiformes Espécie indeterminada 2 2 

Ciconiiformes 
Ardea alba 1 1 

Mesembrinibis cayennensis 1  1 
Falconiformes Rupornis magnirostris 1  1 
Indeterminada Espécie indeterminada 2 2 

Passeriformes 
Espécie indeterminada 1 1 

Volantina jacarina 2 2 

Piciformes 
Campephilus melanoleucos 1  1 

Ramphastos toco 1  1 
Total geral 3 1 8 12 

5.1.3.3 Classe Mammalia 

A ordem mais representativa foi Rodentia com 132 indivíduos. As outras 

ordens foram Primates (16); Xenarthra (7); Didelphimorphia (7) e Chiroptera 

(2). Ver tabela 8. 

Os roedores tiveram 94 indivíduos no monitoramento, sendo que houve 

46 Oligoryzomys spp. 36 indivíduos de espécie indeterminada e sete Oecomys 

sp. A seguinte ordem mais representativa foi Xenarthra com cinco indivíduos 

(Cabassous unicinctus, Dasypus novemcinctus, e um tatu de espécie 

indeterminada). As outras ordens foram Didelphimorphia (2) e Primates (1).  

O número de mamíferos (26) na supressão não foi grande se comparado 

com o monitoramento. Desses 26 indivíduos, 21 foram roedores, embora nove 

espécimes não foram identificados. Outros gêneros destacados foram 
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Oecomys e Oligoryzomys com seis e três indivíduos respectivamente. Além 

disso, foram reportados indivíduos das ordens Chiroptera (2) e Didelphimorphia 

(1). 

Os primatas das espécies Alouatta caraya (7) e Callithrix penicillata (8) 

foram os grupos com maior número de óbitos no CETAS. Também vieram a 

óbito 17 roedores em especial da espécie Oligoryzomys nigripes (7). Além de 

primatas e roedores, foram registrados marsupiais pertencentes às espécies 

Gracillinanus agilis (1) e Monodelphis kunsi (2). 

Os roedores tiveram vários indivíduos não identificados plenamente nas 

diferentes etapas do programa: Akodon sp. (2); Calomys sp. (1); cf. Juliomys 

(1), Oecomys cf. catherinae (3); Oecomys sp. (8) e Oligoryzomys cf. nigripes 

(3). 

A ordem Xenartra com quatro indivíduos das espécies Cabassous 

unicinctus (1); Dasypus novemcinctus (3); e um indivíduo de espécie 

indeterminada teve leve destaque durante o período de funcionamento do 

CETAS. 
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Tabela 8 - Espécies de mamíferos que vieram a óbito nas etapas do programa de monitoramento e conservação - Guará / São Joaquim da Barra, SP - abr-
2008–jan 2010 

 
Táxon Etapa Óbito Total Classe Ordem Espécie Monitoramento Resgate CETAS 

Mamíferos 

Chiroptera Espécie indeterminada 2  2 

Didelphimorphia 
Gracilinanus agilis 1 1 1 3 
Espécie indeterminada 1  1 
Monodelphis kunsi 1 2 3 

Primates Alouatta caraya 1 7 8 
Callithrix penicillata 8 8 

Rodentia 

Akodon sp. 1 1 2 
Calomys sp. 1  1 
cf. Juliomys 1  1 
cf. Mus 1  1 
Coendu prehensilis 1  1 
Hydrocherus hydrochaerys 1  1 
Necromys lasiurus 1  1 
Oecomys catherinae 3 1 4 
Oecomys cf. catherinae 3  3 
Oecomys sp. 7 1 8 
Oligoryzomys cf. nigripes 2 1  3 
Oligoryzomys nigripes 40 2 7 49 
Oligoryzomys sp. 4  4 
Rattus novergicus 1  1 
Espécie indeterminada 36 9 7 52 

Xenarthra 

Cabassous unicinctus 1  1 
Dasypus novemcinctus 3 1  4 
Euphractus sexcintus 1  1 
Espécie indeterminada 1  1 

Total geral 103 26 35 164 
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5.1.3.4 Classe Reptilia 

Dos 229 répteis a maior parte pertenceu à ordem Squamata (226). O 

restante foram três indivíduos da ordem Testudines, cuja espécie foi Phrynnops 

geoffroanus. 

Durante o monitoramento e no centro de triagem vieram a óbito 17 

répteis. Embora não houve uma espécie predominante no monitoramento Os 

anfisbenídeos foram o grupo mais representativo com cinco indivíduos (três 

Amphisbaena mertensii, um Amphisbaena microcephala e um Amphisbaena 

sp.). Outras espécies destacadas foram Bothrops moojeni e Oxyrhopus guibei 

com três indivíduos em cada uma. No CETAS a espécie Ameiva ameiva com 

sete animais predominou sobre o grupo de anfisbenídeos, colubrídeos e 

viperídeos, nenhum desses grupos teve mais de três indivíduos. 

Como observado na tabela 9, na supressão, os anfisbenídeos somaram 

143 animais entre as espécies Amphisbaena mertensi, Amphisbaena 

microcephala e Amphisbaena sp. Também se destacou a espécie Bothrops 

moojeni com 15 indivíduos. 

Um Liophis cf. poecilogyrus e um Mabuya cf. frenata não foram 

identificados, além de 135 anfisbenas.  
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Tabela 9 - Espécies de répteis que vieram a óbito nas etapas do programa de monitoramento e conservação - Guará / São Joaquim da Barra, SP – abr 2008 
–jan 2010 

 

Táxon Etapa Óbito 
Total 

Classe Ordem Espécie Monitoramento  Resgate CETAS 

Répteis 
Squamata 

Ameiva ameiva 2 8 7 17 
Amphisbaena mertensi 3 5 1 9 
Amphisbaena microcephala 1 5 2 8 
Amphisbaena sp. 1 133  134 
Apostolepis dimidiata 1  1 
Boa constrictor amarali 1 1 1 3 
Bothrops moojeni 3 15  18 
Chironius flavolineatus 1 2 3 
Helicops gomesi 1 1 2 
Liophis cf. poecilogyrus 1  1 
Liophis poecilogyrus 1  1 
Liophis reginae 1  1 
Mabuya cf. frenata 1  1 
Micrurus leminiscatus 1  1 
Oxyrhopus guibei 3 5 1 9 
Oxyrhopus petola 4  4 
Phalotris mertensi 1 1  2 
Sibynomorphus mikanii 5 1 6 
Tupinambis merianae 5  5 

Testudines Phrynops geoffroanus 1 1 1 3 
Total geral 17 195 17 229 
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5.1.4 Sexo 

Essa característica foi organizada por etapas do programa, sendo que 

cada etapa foi avaliada por classe animal.  

5.1.4.1 Monitoramento 

Não foi possível determinar o sexo da maioria dos anfíbios (19/30= 

63%), só foram reportadas quatro fêmeas (4/30= 13%) e sete machos (7/30= 

23%).  

Das aves foi feita necropsia de dois machos (2/3= 67%) e uma fêmea 

(1/3= 33%).  

Os mamíferos foi o grupo com o maior número de fêmeas (36/103= 

35%) e de machos (47/103= 46%). Como no caso dos anfíbios, apresentou um 

número alto de animais cujo sexo não foi identificado (20/103= 19%). 

Na maioria dos répteis a determinação sexual não foi possível de se 

realizar (8/17= 47%); restando cinco fêmeas (5/17= 29%) e quatro machos 

(4/17= 24%). Ver gráfico 4. 

5.1.4.2 Resgate 

Dos 17 anuros que vieram a óbito, dez foram machos (10/17=59%), não 

houve nenhuma fêmea e sete foram os casos que ficaram indeterminados 

(7/17=41%). Houve apenas uma ave macho reportada. 

Houve 26 mamíferos mortos, sendo 10 fêmeas (10/26=38%) e 11 

machos (11/26= 42%), somente cinco indivíduos não tiveram sexo determinado 

(5/26= 19%).  

No caso dos répteis, embora tenha sido o grupo com maior número de 

óbitos, não foi possível determinar o sexo da grande maioria (153/195= 78%). 

O restante de indivíduos esteve distribuído entre 23 machos (23/195= 12%) e 

19 fêmeas (19/195= 10%). Ver gráfico 4. 

 



101 
 

5.1.4.3 CETAS 

Não foi determinado o sexo de 64,7% dos anfíbios (22/34), apenas 

foram confirmados oito machos (8/34= 23,5%) e quatro fêmeas (4/34= 11,8%). 

50% das aves foram machos (4/8); 37,5% foi indeterminado (3/8) e só foi 

registrada uma fêmea (12,5%). 

Nos mamíferos todos os 35 indivíduos foram caracterizados 

sexualmente. Machos e fêmeas tiveram números muito próximos, 17 (51,0%) e 

18 (49%) respectivamente. 

No caso dos répteis, houve mais fêmeas (7/17= 41,2%) do que machos 

(6/17= 35,3%) e também casos indeterminados (4/17=23,5%). Ver gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Distribuição de sexo entre os diferentes táxons avaliados durante o programa durante de monitoramento e conservação - Guará / São Joaquim 

da Barra, SP - abr 2008-jan 2010 
-  

Anfíbios Aves Mamíferos Répteis Anfíbios Aves Mamíferos Répteis Anfíbios Aves Mamíferos Répteis

CETAS Monitoramento Resgate
Macho 8 4 17 6 7 2 47 4 10 1 11 23
Indeterminado 22 3 4 19 20 8 7 5 153
Fêmea 4 1 18 7 4 1 36 5 10 19
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5.1.5 Faixa etária 

Os dados são apresentados por etapa do programa e classe animal. A 

caracterização de idade foi determinada pelo programa de monitoramento e 

conservação. Assim, para anfíbios, a faixa etária adulta foi dada ao indivíduo 

encontrado vocalizando. Os demais foram considerados juvenis. 

No caso de primatas foram utilizadas as categorias adulto, subadulto, 

juvenil e infante. Animal nascido em cativeiro foi denominado neonato. Para 

marsupiais, roedores, xenartras e répteis foram utilizadas as categorias adulta 

e juvenil. 

5.1.5.1 Monitoramento 

Nos anfíbios a maior parte de indivíduos foi classificada como juvenil 

(16/30= 53%). Não foi possível determinar a idade de dez indivíduos (10/30= 

33%) e só foram caracterizados quatro animais adultos (4/30= 13%). 

Nos mamíferos a população foi concentrada em adultos e juvenis. Com 

44/103= 43% e 23/103= 22% indivíduos respectivamente. Foi indeterminada a 

faixa etária para 30 animais (30/103= 29%).  

Nos répteis sete indivíduos eram adultos (7/17= 41%), seis 

indeterminados (6/17= 24%) e quatro juvenis (4/17= 24%). As três aves eram 

adultas (3/30= 100%). Ver gráfico 5. 

5.1.5.2 Resgate 

No caso dos anfíbios, cinco adultos e cinco juvenis vieram a óbito (5/17= 

29,4%) e sete indivíduos ficaram como indeterminados (7/17= 41,2%). Nos 

mamíferos 17 animais foram adultos (17/26= 65,4%); quatro foram jovens e 

quatro foram indeterminados (4/26= 15,4%) e um indivíduo foi subadulto (1/26= 

3,8%). 

Os répteis (195), distribuíram-se com a maior diversidade de faixas 

etárias, sendo que a grande maioria era juvenil (140/195= 71,8%), 23 
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indeterminados (23/195= 11,8%), 17 adultos (17/195= 8,7%), 13 neonatos 

(13/195= 6,7%) e 2 subadultos (2/195= 1,0%). A única ave era juvenil. Ver 

gráfico 5. 

5.1.5.3 CETAS 

A maior parte dos anfíbios foi classificada como indeterminada (19/34= 

55,9%). O grupo seguinte era constituído por adultos (9/34= 26,5%), seguido 

pelos juvenis (9/34= 17,6%). 

Para aves só em três espécimes não foi identificado o sexo (3/8= 

37,5%). Quatro das aves eram juvenis (4/8= 50,0%) e uma adulta (1/8= 12,5%). 

Mais de 50% dos mamíferos eram adultos (25/35= 57,1%). O restante 

ficou distribuído em subadultos (3/35= 5,7%), infantes (3/35= 5,7%); juvenis 

(2/35= 8,6%) e neonatos (2/35= 8,6%). 

Oito répteis foram classificados como adultos (8/17= 47,1%); seis juvenis 

(6/17= 35,3%) e três indeterminados (3/17= 17,6%). Ver gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Distribuição de faixa etária entre os diferentes táxons avaliados durante o programa de monitoramento e conservação – Guará / São Joaquim da 

Barra, SP - abr 2008-jan 2010 

Anfíbios Aves Mamíferos Répteis Anfíbios Aves Mamíferos Répteis Anfíbios Aves Mamíferos Répteis

CETAS Monitoramento Resgate
Subadulto 3 6 1 2
Adulto 9 1 25 8 4 3 44 7 5 17 17
Neonato 2 13
Juvenil 6 4 2 6 16 23 4 5 1 4 140
Infante 3
Indeterminada 19 3 3 10 30 6 7 4 23
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5.1.6 Avaliação biométrica 

Os resultados são referentes à correlação linear de Pearson e ao teste 

de regressão múltipla. A primeira corresponde à correlação entre tamanho e 

massa corporal de anuros e roedores que vieram a óbito no monitoramento e 

resgate. O segundo teste corresponde à correlação entre peso, tamanho 

corporal e tempo no CETAS até o óbito. 

5.1.6.1 Correlação massa e tamanho corporal no monitoramento e resgate 

Os resultados apresentados pela correlação linear de Pearson 

apresentam um ρ<0,05 (Apêndice C), que correspondeu a um coeficiente de 

correlação alto entre o peso e tamanho corporal dos anuros e roedores no 

momento da captura no monitoramento (Gráficos 6 e 7) e no resgate (Gráficos 

8 e 9).  

Sendo assim, para a área de captura da hidrelétrica e nos períodos de 

monitoramento e resgate do programa de fauna pode-se inferir que: quanto 

maior o tamanho do animal maior será a probabilidade do indivíduo apresentar 

uma massa corporal maior, quando comparado com indivíduos de menor 

tamanho corporal. 
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Gráfico 8 – Correlação linear de Pearson entre massa corporal e comprimento rostro-cloacal - 

CRC de anuros que vieram a óbito durante a supressão vegetal (n= 14) - Guará / 
São Joaquim da Barra, SP - maio-out 2008 / maio 2009-jan 2010 

 

 

 
Gráfico 9 – Correlação lineal de Pearson entre massa (g) e comprimento corporal – CCO (mm) 

de indivíduos da ordem Cricetidae que vieram a óbito durante a supressão vegetal 
(n= 19) - Guará / São Joaquim da Barra, SP – maio-out 2008 / maio 2009-jan 2010 
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5.1.6.2 Correlação massa, tamanho corporal e tempo de permanência no 

CETAS 

O teste de regressão múltipla teve um valor F (regressão) significativo 

(ρ<0,05) para todos os grupos testados (anuros, calitriquídeos, atelídeos, 

roedores e répteis da ordem Squamata) que indicou que ao menos uma das 

variáveis confrontadas com a massa corporal do animal (tamanho corporal ou 

dias no CETAS até vir a óbito) influenciou a variável (Apêndice D). 

Quando observado os coeficientes parciais de regressão, b1 - 

comprimento corporal observou-se que em todas as populações avaliadas o 

peso do animal no momento do óbito teve uma relação direta com o tamanho 

do indivíduo. 

Quando avaliados os coeficientes parciais de regressão, b2 – dias no 

CETAS até o óbito, foi constatado que os dias em cativeiro tiveram algum grau 

de associação com o peso de calitriquídeos (ρ = 0,0423) e roedores (ρ = 

0,0394). (Apêndice D). 

Esses resultados indicariam uma alta probabilidade de calitriquídeos e 

roedores do CETAS terem um aumento real de peso corporal no decorrer dos 

dias de cativeiro. Nos outros grupos o peso correspondeu ao tamanho corporal, 

mas não aumentaram de peso no transcorrer do cativeiro. 

5.1.7 Sazonalidade 

A estação seca compreendeu os períodos de 10/04/2008 a 21/09/2008, 

e de 21/03/2009 a 21/09/2009 e a estação chuvosa os intervalos entre 

22/09/2008 e 20/03/2009 e entre 22/09/2009 e 25/01/2010. As informações 

aqui apresentadas foram divididas nos períodos de monitoramento e 

supressão. Os óbitos no CETAS não foram considerados nesses resultados 

uma vez que os indivíduos passaram a habitar o centro de triagem e deixaram 

de ter influência dessa sazonalidade. 
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5.1.7.1 Monitoramento 

Na primeira temporada seca, entre 10 de abril e 21 de setembro de 

2008, observaram-se números baixos de indivíduos que vieram a óbito. O 

máximo registro foi obtido pelos répteis com seis indivíduos, seguidos pelos 

anfíbios e mamíferos com cinco indivíduos em cada categoria. 

No intervalo da primeira temporada seca para estação chuvosa (22 de 

setembro até 20 de março de 2008) esse número foi-se incrementando para os 

mamíferos, chegando a ter períodos de 20, 18 e 16 animais que vieram a óbito. 

Os táxons restantes tiveram menor quantidade de indivíduos, sendo que os 

anfíbios apresentaram só seis anuros, e as aves e répteis não passaram de 

dois indivíduos.  

Durante o intervalo da estação chuvosa para o pequeno intervalo 

avaliado da segunda temporada seca, de 21 março até 10 de maio de 2009, 

observou-se um incremento nos óbitos de anfíbios (11) e mamíferos (16). 

Embora só os mamíferos, para o mês de abril de 2009, continuaram com um 

número alto de mortes (14). Ver gráfico 10. 
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Nota: ES: Estação seca entre 10/abr e 21/set 2008 e 21/mar e 10/mai 2009. EC: 

Estação chuvosa: 22set-20mar de 2008 
 
Gráfico 10 – Número de indivíduos que vieram a óbito nos períodos de estação seca e chuvosa durante o monitoramento – Guará / São Joaquim da Barra, 

SP - abr 2008-maio 2009 
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5.1.7.2 Supressão 

Como observado no gráfico 11A foram poucos os óbitos durante a 

temporada seca de 2008, porém, para o intervalo das estações, em novembro, 

se registrou um aumento notável nos óbitos de répteis (103 indivíduos). Na 

estação chuvosa só foram encontrados quatro répteis. 

No gráfico 11B correspondente ao ano 2009, durante a estação seca, os 

óbitos diminuíram consideravelmente, nenhum indivíduo foi reportado. Só até o 

início da estação chuvosa em setembro, 24 óbitos de répteis foram reportados, 

junto com dois anfíbios e dois mamíferos. No mês seguinte, outubro, só os 

répteis continuaram com um número alto (25).  

Nos meses subsequentes de novembro e dezembro, os mamíferos 

aumentaram seus registros chegando a dez indivíduos por mês. Os répteis 

diminuíram para sete e 17 respectivamente. Anfíbios e aves não chegaram a 

cinco indivíduos nesses dois meses. 
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Nota: ES: Estação seca de 12/mai até 21/set 2008 e de 11/mai até 

21/set 2009. EC: Estação chuvosa desde 22/set até 14/out de 
2008 e de 22/set de 2009 até 25/jan de 2010 

 
Gráfico 11 – Número de indivíduos que vieram a óbito nos períodos de estação seca e chuvosa 

durante a supressão. A. 2008. B. 2009 e 2010. Guará / São Joaquim da Barra, 
SP. maio-out 2008 / maio 2009-jan 2010 
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5.2 MÉTODO DE CAPTURA 

Os resultados que avaliaram as metodologias de captura foram 

apresentados em duas partes. A primeira parte corresponde ao número de 

indivíduos que vieram a óbito no monitoramento e resgate com os 

correspondentes testes de partição de qui-quadrado. A segunda corresponde a 

uma comparação entre o número de óbitos dos diferentes táxons nas duas 

etapas. 

5.2.1 Método de captura : vivo-morto 

Na tabela 10 pode-se observar que no monitoramento e no resgate o 

número de animais capturados vivos foi notoriamente mais alto nas diferentes 

metodologias de captura e que a armadilha de interceptação e queda 

apresentou o maior número de indivíduos mortos.  

A armadilha metálica tipo “Sherman” e a procura ativa estiveram num 

segundo nível, no monitoramento e no resgate respectivamente. Encontros 

ocasionais pelas equipes de captura e por terceiros registraram menos 

indivíduos que vieram a óbito.  

 
Tabela 10 - Comparação entre indivíduos vivos e mortos com a utilização das metodologias de 

captura no monitoramento – Guará / São Joaquim da Barra, SP - abr 2008–maio 
2009 

 

Condição 
Monitoramento Resgate 

AIQ AM PA EO ET AIQ AM PA EO ET 
Vivo 915 372 175 90 19 207 42 256 42 23 

Morto 117 4 13 22 7 19 3 209 6 2 
AIQ: armadilha de interceptação e queda. AM: armadilha metálica tipo Sherman. 
PA: procura ativa. EO: encontro ocasional. ET: encontro por terceiros.  

 

O teste de partição do Qui-quadrado apresentou diferença para o 

monitoramento (ρ=0,0000, χ2= 59,4615) e o resgate (ρ=0,0000, χ2= 125,0930), 

Desse modo, interpretou-se que a frequência de animais vivos ou mortos 

depende do tipo metodologia de captura. (Apêndice E). 
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Da mesma forma, no monitoramento, as metodologias AIQ e AM 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas no número de animais 

vivos ou mortos (Lin2 : Col2; ρ=0,0000). Além disso, quando comparadas com 

EO e PA foi verificado que as discrepâncias foram notórias (Lin2 : Col4; 

ρ=0,0001 e Lin2 : Col5; ρ=0,0017). A metodologia PA não teve uma inferência 

na sobrevivência de algum indivíduo na captura (Lin2 : Col3; ρ=0,4351). Ver 

apêndice E. 

Resumindo, o teste sugeriu que a frequência de encontrar um animal 

vivo ou morto no monitoramento teve mais relação com a utilização de AIQ e 

AM. 

No período de supressão foi realizada a captura prévia nas áreas a 

serem desmatadas, utilizando armadilhas de interceptação e queda e 

armadilhas metálicas tipo “Sherman”. Com o teste observou-se que essas 

metodologias não apresentaram uma diferença significativa com relação ao 

animal ser encontrado vivo ou morto (Lin2 : Col2; ρ=0,8152). Por outro lado, 

quando comparadas com as outras metodologias suas diferenças foram 

significativas (Lin2 : Col3; ρ=0,0000 e Lin2 : Col4; ρ=0,0055; Lin2 : Col5; 

ρ=0,0165). Sendo assim, como no monitoramento, a sobrevivência de um 

indivíduo durante a captura na supressão teve maior relação com a utilização 

de AIQ e AM do que com outros métodos de captura. (Apêndice E). 

5.2.2 Método de captura e óbitos no monitoramento e resgate 

Durante o monitoramento, a metodologia que registrou o maior número 

de anfíbios e mamíferos mortos foram as AIQ com 83% (25/30) e 84% (87/103) 

respectivamente. Os óbitos registrados como encontros ocasionais foram mais 

frequentes nos répteis (9/17= 63%) e aves (3/3= 100%). 

Quando comparada a quantidade de animais encontrados durante a 

procura ativa detectou-se que os répteis apresentaram um número maior 

(6/17= 35%), que a obtida por anfíbios (4/30= 13%) e mamíferos (3/103= 3%). 

As armadilhas metálicas tipo “Sherman” registraram óbitos só em 

mamíferos (4/103= 4%). Ver gráfico 12 e tabela 11.  
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Tabela 11 - Animais que vieram a óbito com a utilização das diferentes metodologias de 

captura durante o monitoramento e resgate - Guará / São Joaquim da Barra, SP 
- abr 2008–maio 2009 

 

Classe 
Monitoramento Supressão 

AIQ AM EO PA AIQ AM EO PA T 
Amphibia 25 1 4 3 14 

Aves 3 1 
Mammalia 87 4 9 3 15 3 1 7 

Reptilia 2 9 6 1 5 187 2 
Total 114 4 22 13 19 3 6 209 2 

AIQ: armadilha de interceptação e queda. AM: armadilha metálica tipo 
“Sherman”. ET: encontro por terceiros. PA: procura ativa. 

 

A captura durante a procura ativa desenvolvida na supressão da 

vegetação teve o maior número de mortes para répteis (187/195 = 95,90%), e 

anfíbios (14/17= 82,35%) Essa metodologia foi pouco representativa para aves 

e répteis com um e sete indivíduos respectivamente. 

Na supressão, a AIQ teve mais mamíferos mortos (15/26= 57,69%), que 

anfíbios (3/17= 17,65%) e répteis (1/195=0,51%). Nas armadilhas metálicas só 

foram registrados óbitos de mamíferos AM (3/26= 11,54%).  

Encontros ocasionais de animais mortos pelas equipes de captura ou 

por terceiros foram baixos. Esses encontros ocasionais representaram nos 

mamíferos 3,85% dos óbitos e nos répteis 2,56%. Foram encontrados por 

terceiros 1,03% dos répteis. Ver gráfico 12.  
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Nota: AIQ: armadilha de interceptação e queda. AM: armadilha metálica tipo “Sherman”. ET: encontro por terceiros. PA: procura ativa. 

 
Gráfico 12 – Porcentagens de animais que vieram a óbito com o uso de diferentes métodos de captura empregados durante monitoramento (A) e a 

supressão da vegetação (B) – Guará / São Joaquim da Barra, SP – abr 2008-jan 2010 
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5.3 EXAMES NECROSCÓPICO E HISTOPATOLÓGICO 

As descrições macroscópicas e histopatológicas das principais lesões 

observadas de cada animal estudado estão registradas no banco de dados 

disponíveis no CD-ROM.  

5.4 DETERMINAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE MORTE 

Essa secção foi dividida numa classificação dos principais processos de 

morte, seguida das causas e mecanismos de morte. Por último a forma de 

ocorrência desses óbitos foi apresentada. 

5.4.1 Classificação das causas de morte 

Os resultados foram divididos segundo a etapa do programa. No final da 

seção foram apresentados os resultados do teste de Qui-quadrado. 

5.4.1.1 Monitoramento 

De forma geral, mais de 50% dos casos foram classificados dentro dos 

processos não infecciosos (56,21%), seguido pelos processos indeterminados 

com 32,03%. Com menos de 11% ficaram as eutanásias (10,46%) e os 

processos com suspeita de serem infecciosos no último lugar com 1,31%. 

A classificação entre os diferentes grupos animais guardou uma 

similaridade entre os anfíbios e mamíferos. Os dois táxons apresentaram a 

mesma ordem nos processos envolvidos com a causa de morte, porém com 

diferentes porcentagens. Os óbitos decorrentes de processos não infecciosos 

foram os primeiros (anfíbios 43,33% e mamíferos 66,02% e). Em segundo lugar 

estiveram os processos indeterminados (anfíbios, 36,67%; mamíferos 29,13%) 

e em terceiro lugar as eutanásias (20,00% dos anfíbios, 35,29% dos 
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mamíferos). Em mamíferos houve só um caso com suspeita de processo 

infeccioso (0,97%). 

Em répteis, os processos indeterminados foram a grande maioria 

(41,18%), seguido pelas eutanásias (35,29%) e em último lugar os processos 

não infecciosos (23,53%). No caso das aves foram três indivíduos, sendo que 

cada um apresentou um processo diferente: indeterminado, não infeccioso e 

suspeita de infeccioso. Ver tabela 12. 

5.4.1.2 Supressão 

Assim como no monitoramento, os processos não infecciosos foram 

maioria nas atividades de supressão (76,99%); seguidos pelos processos 

classificados como indeterminados (12,97%) e as eutanásias (10,04%). 

Essa classificação foi similar nos quatro táxons avaliados. Os processos 

infecciosos foram os mais importantes em anfíbios (58,82%); aves (100%); 

mamíferos (61,54%) e répteis (80,51%).  

Em mamíferos e répteis, as causas indeterminadas foram a segunda 

porcentagem, sendo 38,46% e 10,26% respectivamente.  

Nos anfíbios o segundo lugar correspondeu às eutanásias (35,29%) e os 

óbitos indeterminados ocuparam o último lugar (5,88%). Em répteis esse lugar 

correspondeu às eutanásias (9,23%). 

Só uma ave foi avaliada sendo que seu óbito foi classificado como não 

infeccioso. Ver tabela 12. 

5.4.1.3 CETAS 

Os óbitos no centro de triagem apresentaram similaridades de 

classificação às observadas no monitoramento e supressão, embora com 

algumas variações. 

Os processos não infecciosos (47,87%) e indeterminados (30,85%) 

foram novamente os primeiros. Depois vieram com uma porcentagem inferior, 

os processos com suspeita de serem infecciosos (9,57%); os infecciosos 

(6,38%) e as eutanásias (5,32%). 



120 
 

Excluindo os anfíbios (32,35%) a categoria mais representativa foi a 

constituída pelas causas de morte consideradas não infecciosas em aves 

(62,50%); mamíferos (54,29%) e répteis (58,82%).  

As causas de morte indeterminadas foram as principais para os anfíbios 

(55,88%), mas para aves (25,00%) e mamíferos (25%) foram secundárias. Em 

répteis os processos com suspeita de infecção (23,53%) estiveram num 

segundo nível. 

Como terceiro nível de classificação estiveram as eutanásias, 

predominantes nos anfíbios (8,82%) e répteis (11,76%). Em mamíferos as 

causas infecciosas estiveram nesse terceiro nível (14,29%) e em aves foram os 

processos suspeitos de serem infecciosos (12,50%). 

Suspeita de infecção ficou como a última categoria nos anfíbios (2,94%) 

e mamíferos (8,57%). Em répteis essa categoria foi para um processo 

infeccioso (5,88%). Ver tabela 12. 
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Tabela 12 - Classificação das causas de morte para anfíbios, aves, mamíferos e répteis que vieram a óbito durante o monitoramento (n = 153), a supressão 
(n = 239) e no CETAS (n = 94) - Guará / São Joaquim da Barra, SP, abr 2008-jan 2010 

 
Etapa Classificação Total No. (%) No. Anfíbios (%) No. Aves (%) No. Mamíferos (%) No. Répteis (%) 

Monitoramento 

Eutanásia 16 (10,46) 6 (20,00) 0 4 (3,88) 6 (35,29) 
Indeterminada 49 (32,03) 11 (36,67) 1 (33,33) 30 (29,13) 7 (41,18) 
Não Infeccioso 86 (56,21) 13 (43,33) 1 (33,33) 68 (66,02) 4 (23,53) 
Suspeita Infeccioso 2 (1,31) 0 1 (33,33) 1 (0,97) 0
Total 153 30 3 103 17

Resgate 

Eutanásia 24 (10,04) 6 (35,29) 0   0   18 (9,23) 
Indeterminada 31 (12,97) 1 (5,88) 0   10 (38,46) 20 (10,26) 
Não Infeccioso 184 (76,99) 10 (58,82) 1 (100,00) 16 (61,54) 157 (80,51) 
Total 239   17   1   26   195   

CETAS 

Eutanásia 5 (5,32) 3 (8,82) 0   0   2 (11,76) 
Indeterminada 29 (30,85) 19 (55,88) 2 (25,00) 8 (22,86) 0   
Infeccioso 6 (6,38) 0   0   5 (14,29) 1 (5,88) 
Não Infeccioso 45 (47,87) 11 (32,35) 5 (62,50) 19 (54,29) 10 (58,82) 
Suspeita Infeccioso 9 (9,57) 1 (2,94) 1 (12,50) 3 (8,57) 4 (23,53) 
Total 94  34  8  35  17  

 

 

121 
 



122 
 

5.4.1.4 Teste de partição do qui-quadrado 

Os resultados do teste de partição do Qui-quadrado estão nos apêndices 

F (aves), G (anfíbios), H (mamíferos) e I (répteis). Neles podem se observar os 

valores de Qui-Quadrado (χ2) e de ρ= valor.  

Nas aves, esses valores indicaram que não existiu nenhuma relação 

entre os processos de óbito e as etapas do programa (χ2= 2,3386; ρ= 0,8861).  

Para anfíbios, os óbitos sim apresentaram variação segundo a etapa em 

que aconteceram (χ2= 15,0752; ρ= 0,0197). Sendo que essa relação foi mais 

significativa nas eutanásias que ocorreram na supressão (χ2= 8,2437; ρ= 

0,0041). 

Os óbitos que acometeram os mamíferos também variaram segundo a 

etapa do programa (χ2= 29,5620; ρ= 0,0003). Os processos não infecciosos 

(χ2= 6,3420; ρ= 0,0003) e indeterminados (χ2= 18,2074; ρ= 0,0000) tiveram 

uma apresentação mais significativa durante o monitoramento.  

Os processos que acometeram os répteis tiveram a maior variação 

quando comparados por etapas do programa (χ2=93,9731; ρ= 0,0000). Os 

processos indeterminados no monitoramento (χ2= 9,6393; ρ= 0,0019) e durante 

a supressão (χ2= 3,9908; ρ= 0,0458) tiveram uma probabilidade maior de 

ocorrência. De igual forma aconteceu com os processos não infecciosos no 

monitoramento (χ2= 27,4201; ρ= 0,0000) e na supressão (χ2= 23,3490; ρ= 

0,0000)  

O gráfico 13 resume as porcentagens correspondentes a cada processo 

de morte em cada uma das etapas do programa. Da mesma maneira foram 

assinalados aqueles grupos de óbitos que tiveram uma ocorrência significativa 

em anfíbios, aves, mamíferos ou répteis. 
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Gráfico 13 – Comparação entre as causas de morte nas etapas do programa de monitoramento e conservação de fauna e resultados significativos do teste 

Qui-Quadrado – Guará / São Joaquim da Barra, SP - abr 2008-jan 2010 
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5.4.2 Causas de morte e mecanismo de morte 

Como observado na classificação, nas três etapas do programa, os 

processos não infecciosos e indeterminados ocuparam o primeiro e o segundo 

nível, embora as causas de morte desses processos como seu mecanismo 

puderam ser diferentes. 

5.4.2.1 Processo não infecciosos 

Durante a época de monitoramento a principal causa de morte foi 

derivada de ataques por agentes biológicos (37,21%) como, por exemplo, um 

animal que estava no mesmo balde da mesma AIQs com a vítima 

(Contactante= 37,50%) ou por outro animal que entrou e atacou na AIQ 

(Predação= 62,50%). Na supressão, essa causa de morte diminui para 1,63%. 

No CETAS, a predação por agentes biológicos acometeu indivíduos que 

ficaram no mesmo recinto ou gaiola com mais um animal de ordem similar 

(Oecomys sp e Oligoryzomys sp.). 

Durante a supressão a principal causa de morte foi acidental (96,20%), 

que teve no politraumatismo a principal causa desencadeadora do óbito 

(89,27%). Dentro dessa categoria outros traumas tiveram um destaque menor, 

como o traumatismo toráco-abdominal (8,47%) e o traumatismo craniano 

(1,69%). No monitoramento, os acidentes (20,93%) estiveram representados 

majoritariamente em afogamentos (61,11%). O restante se diluiu em 

atropelamento, choque elétrico, comprometimento do sistema músculo 

esquelético, injúrias intencionais (todos com 5,56%) e politraumatismo 

(11,11%). No CETAS os acidentes foram baixos (13,33%), todos foram 

traumas: toráco-abdominal (50,00%); craniano (33,33%) e politraumatismo 

(16,67%) 

Os distúrbios só ocorreram no CETAS (42,22% de todos os óbitos) 

sendo os distúrbios nutricionais mais frequentes (84,21%) do que os distúrbios 

digestórios (10,53%) e circulatórios (5,26). 
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Óbitos em decorrência de procedimentos também foram mais frequentes 

no CETAS (26,67%), como os acontecidos na captura (75,00%) ou durante 

atendimento clínico veterinário (25,00%). Essa causa de morte também se 

apresentou durante o monitoramento sendo o transporte (85,00%) a causa 

mais representativa. No resgate só três indivíduos vieram a óbito no transporte.  

Mudança na temperatura como causa de morte foi consignada nas três 

etapas, porém a hipotermia afetou maior número de indivíduos no 

monitoramento (16) que na supressão (10). Três calitriquídeos vieram a óbito 

por hipertemia no CETAS. Um animal veio a óbito no CETAS por overdose 

anestésica e a causa de morte foi classificada como iatrogênica. Ver tabela 13. 

 
Tabela 13 - Causas de morte nos processos não infecciosos durante as etapas do programa de 

monitoramento e conservação. Guará / São Joaquim da Barra, SP - abr 2008-jan 
2010 

 

Causa de Morte 
Monitoramento Supressão CETAS 

No. (%) No. (%) No. (%) 

Acidental 18 (20,93) 177 (96,20) 6 (13,33) 
Afogamento 11 (61,11) 1 (0,56) 0 
Atropelamento 1 (5,56) 0 0 
Choque elétrico 1 (5,56) 0 0 
Comprometimento do Sistema Músculo 

Esquelético 1 (5,56) 0  0  
Injúria Intencional 1 (5,56) 0 0 
Trauma: Craniano 1 (5,56) 3 (1,69) 2 (33,33) 
Trauma: Politraumatismo 2 (11,11) 158 (89,27) 1 (16,67) 
Trauma: Toráco-abdominal 0 15 (8,47) 3 (50,00) 

Agente Biológico 32 (37,21) 3 (1,63) 4 (8,89) 
Contactante 12 (37,50) 2 (66,67) 4 (100,00)
Predação 20 (62,50) 1 (33,33) 0 0,00 

Mudanças na temperatura 16 (18,60) 1 (0,54) 3 (6,67) 
Hipotermia  16 (100,00) 1 (100,00) 0 
Hipertermia 0 0 3 (100,00)

Distúrbio  0   0   19 (42,22) 
Circulatório 0 0 1 (5,26) 
Digestório 0 0 2 (10,53) 
Nutricional 0 0 16 (84,21) 

Iatrogênico 0   0   1 (2,22) 
Procedimentos 20 (23,26) 3 (1,63) 12 (26,67) 

Atendimento clínico veterinário 0 0 3 (25,00) 
Captura 17 (85,00) 0 9 (75,00) 
Transporte 3 (15,00) 3 (100,00) 0 
Total 86   184   45   
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Os mecanismos de morte para os acidentes por traumas, 

comprometimento do sistema múscular esquelético, atropelamentos, ataque 

por agente biológico (predação ou contactante) foram os choques 

neurogênicos e choques hipovolêmicos. A ação mecânica exercida no acidente 

levou às lesões do sistema nervoso central e/ou perda de líquidos e sangue.  

Contusões e esmagamentos por objeto contundente como árvores, 

maquinaria pesada, carros ou objetos perfurantes durante a supressão ou 

instalação das AIQs estiveram implicados nos mecanismos. Também foram 

relacionadas as mordeduras pelo contactante e/ou predador. 

Os choques puderam ocorrer de maneira simultânea como no 

politraumatismo e a injúria intencional com arma perfuro-cortante (facão).  

No caso de choque elétrico o mecanismo de morte foi o choque 

hipovolêmico como consequência de uma alta perda de líquido durante a 

queimadura causada pelo contato com o fio elétrico.  

O colapso respiratório esteve relacionado com os casos de afogamento 

em animais que foram encontrados nos baldes alagados das AIQs.  

O colapso cardiorrespiratório foi associado aos óbitos de animais que 

morreram por hipotermia e hipertermia. As duas causas levaram a distúrbios 

circulatórios agudos e severos que acabaram por afetar o suprimento 

sanguíneo de órgãos fundamentais como o coração e pulmões do animal.  

Os animais que vieram a óbito por hipotermia foram roedores 

encontrados nos baldes das AIQs no monitoramento.  

Quatro calitriquídeos do CETAS que estavam nas instalações externas 

do centro foram esquecidos acidentalmente recebendo radiação solar intensa. 

Três deles foram classificados como casos de hipertremia e morreram de forma 

aguda.  

O indivíduo que sobreviveu e que estava se recuperando veio a óbito 

após ataque por um contactante, mesmo assim sua morte esteve associada a 

um distúrbio circulatório. Esse distúrbio seria causado pela severa desidratação 

na hipertermia que teve uma sinergia pela perda de sangue no ataque do 

contactante, juntas levaram a um desarranjo circulatório agudo do animal. 

Os distúrbios nutricionais tiveram como mecanismo a síndrome de 

caquexia que afetou a répteis e anfíbios que estiveram em cativeiro no CETAS. 
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Os animais apresentaram um histórico de má adaptação caracterizado por 

perda gradativa de peso e apetite, desidratação severa e letargia até 

finalmente, chegarem à caquexia evidente.  

O distúrbio digestório acometeu dois anuros que foram alimentados com 

comida viva, tenébrios e algumas vezes lhes foram ofertado petit suisse. Como 

consequência instaurou-se esteatose em vários órgãos que originou, uma 

síndrome hepato-renal. Finalmente, uma falha de múltiplos órgãos e sistemas 

comprometeu a sobrevivência dos anfíbios. 

Procedimentos clínicos veterinários estiveram relacionados com três 

filhotes de ave que foram entregues por terceiros e que foram alimentados por 

sonda. As três aves vieram a óbito por colapso respiratório por regurgitação. 

Outros procedimentos foram captura e transporte. A captura ocorreu 

durante as atividades das três etapas e o transporte só no monitoramento e 

supressão. O mecanismo associado foi a miopatia por captura. A associação 

entre estresse na captura, transporte e pós-captura e um esforço extremo por 

parte do animal levou a danos das musculaturas esquelética e cardíaca e 

lesões secundárias em outros órgãos.  

5.4.2.2 Processos indeterminados  

Na tabela 14 observa-se que o maior número de óbitos indeterminados 

se deu no monitoramento (44,95%). Na supressão e no CETAS essa 

porcentagem foi similar; sendo 28,44% e 26,61% respectivamente.  

 
Tabela 14 - Processos indeterminados durante as etapas do programa de monitoramento e 

conservação – Guará / São Joaquim da Barra, SP - abr 2008-jan 2010 
 

Etapa  No. (%) 
Monitoramento 49 (44,95) 

Supressão 31 (28,44) 
CETAS 29 (26,61) 

Total 109
 

Existiram animais que foram encontrados em estado de decomposição o 

que impossibilitou a coleta de material. Além disso, foram achados restos de 
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carcaça como ossadas, crânio e carapaças; material considerado insuficiente 

para determinar a causa de morte. Houve 44 animais que não foram 

necropsiados, mas foram registrados com causa de morte indeterminada.  

5.4.2.3 Eutanásias 

Foram 45 animais nos quais foi induzida a eutanásia por overdose 

anestésica (Tabela 15). Na supressão foram realizadas 53,33% delas, durante 

o monitoramento 35,56% e 11,11% no CETAS.  

 
Tabela 15 - Eutanásias durante as etapas do programa de monitoramento e conservação. 

Guará / São Joaquim da Barra, SP - abr 2008-jan 2010 
 

Etapa No. (%) 
Monitoramento 16 (35,56)

Supressão 24 (53,33)
CETAS 5 (11,11)

Total 45
 

A eutanásia foi decidida pelas equipes veterinárias que estiveram em 

campo durante as atividades de monitoramento e resgate na supressão ou no 

CETAS.  

Existiram diferentes motivos para a indução da eutanásia. Nas 

campanhas de monitoramento, a decisão esteve associada à condição crítica 

do animal por lesões osteoarticulares e de tecidos moles graves; colapso 

cardiorrespiratório na captura associado à profunda letargia e ausência de 

reflexos. Outros motivos foram: estabelecer o diagnóstico da raiva ou porque o 

indivíduo era uma espécie exótica.  

Na supressão, a decisão foi tomada pela presença de injúrias 

osteoarticulares e de tecidos moles graves que levariam a óbito o animal. 

Também foi incluído o colapso cardiorrespiratório associado à captura. 

No CETAS foi necessária a realização do procedimento a animais que 

foram levados para atendimento emergencial com lesões osteorticulares 

graves após resgate durante a supressão da vegetação. Também foi 

considerada a presença de distúrbios nutricionais crônicos nos quais os 

animais (anfíbios e répteis) apresentaram caquexia evidente.  
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5.4.2.4 Processos infecciosos 

Os óbitos por processos infecciosos foram decorrentes de enterite 

parasitária por protozoários intestinais e nematóides em indivíduos que 

estavam no CETAS. A infecção por protozoários foi caracterizada como mista 

entre Entamoeba hystolitica e Giardia duodenalis em cinco primatas da espécie 

Alouatta caraya (casos 3134, 3125, 3117, 3116 e 3111). No caso dos répteis, 

apenas um indivíduo da espécie Ameiva ameiva (caso 12) apresentou infecção 

por nematóide. 

5.4.2.5 Suspeita de processos infecciosos 

Em 11 animais os processos tiveram características de processos 

infecciosos durante a necropsia, mas não foi possível isolar os agentes 

infecciosos (Tabela 16).  

 
Tabela 16 - Causas de morte atribuídas aos processos considerados como suspeita de 

infecciosos durante as etapas do programa de monitoramento e conservação – 
Guará / São Joaquim da Barra, SP - abr 2008 - jan 2010 

 

Causa de Morte 
Monitoramento CETAS 

No. (%) No. (%) 
Suspeita de agentes infecciosos – Mista 2 (100,00) 5 (55,56)

Suspeita de agente infeccioso- Bacteriano 0 4 (44,44)
Total 2 9 

 

Um primata da espécie Alouatta caraya (caso 3162) e três répteis das 

espécies Ameiva ameiva (caso13), Chironius flavolineatus (caso 312) e 

Amphisbaena mertensi (caso 59) foram classificados em processos mistos. 

Os casos que foram considerados processos infecciosos estiveram 

caracterizados por septicemia. Esses casos foram observados em um anfíbio 

da espécie Scinax fuscovarius (caso 26); duas aves das espécies Rupornis 

magnirostris (caso 460) e Ardea Alba (caso 3135); três mamíferos, dois 

indivíduos da espécie Callithrix penicillata (casos 3204 e 3205) e um da 
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espécie Coendu prehensilis (caso 2072) e um réptil identificado como 

Oxyrhopus guibei (caso 3479). 

5.4.3 Forma de ocorrência 

Durante o monitoramento 31% de ocorrência dos óbitos foram de 

maneira acidental, como consequência de traumas, afogamento e hipotermia 

relacionadas com a metodologia de captura utilizada. A ocorrência induzida 

pelo monitoramento (31%) correspondeu a óbitos que tiveram  a influência 

direta do método de captura utilizado (óbito por ataque de um predador ou 

contactante). O choque elétrico com linhas de energia elétrica e 

atropelamentos foram caracterizados como acidentais de tipo antropogênico 

por serem fatores antropogênicos diferentes do empreendimento (1,31%). 

Quando o óbito ocorreu pelo homem e de forma intencional (facão), o evento 

foi denominado induzido – antropogênico (0,65%). Se a morte do animal foi 

induzida por eutanásia em decorrência de procedimentos veterinários a 

ocorrência foi chamada de induzida por procedimentos veterinários (10,46%). 

Os óbitos de animais que foram encontrados com suspeita de processo 

infeccioso foram classificados como eventos de ocorrência natural (1,31%). 

Grande parte dos óbitos no monitoramento teve ocorrência indeterminada 

(32,68%). 

No resgate a ocorrência de morte teve uma alta porcentagem de animais 

que vieram a óbito de forma acidental durante a supressão (73,64%). Outra 

pequena parte (2%) foi em decorrência de fatores antropogênicos alheios às 

atividades do programa, sendo eles atropelamentos. Foi pequena a 

porcentagem das mortes que aconteceram por captura (1,26%) e captura 

prévia (1,26%) nas áreas de supressão vegetal. Embora 10,04% dos óbitos 

foram induzidos por procedimentos veterinários (eutanásia) em decorrência da 

severidade das injúrias que o animal apresentava. Em 12,97% dos casos a 

ocorrência do óbito foi indeterminada. 

Uma alta porcentagem dos processos que levaram a óbito no CETAS foi 

induzida. A categoria induzida pelo cativeiro, dada a 41 animais (43,62%) se 

referiu aos casos reportados sem nenhum sinal de doença, mas que no 
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transcorrer do cativeiro foram desenvolvendo processos não infecciosos ou 

infecciosos que levaram à morte. A categoria induzida pela captura foi indicada 

em oito animais (8,51%) que após serem capturados em campo e serem 

levados ao CETAS vieram a óbito. E a categoria induzida por procedimentos 

veterinários (6,38%), esteve relacionada à eutanásia decidida por caquexia e 

politraumatismo.  

A segunda forma de ocorrência de óbito no CETAS foi acidental. 

Acidentes causados em campo durante a supressão (2,13%) acabaram 

levando a óbito no centro de triagem. Acidentes involuntários durante a 

manipulação do indivíduo causaram traumatismos que levaram a óbito (5,32%).  

A ocorrência natural do óbito se deu em animais de vida livre que já 

apresentavam algum processo em desenvolvimento e que foram considerados 

como suspeita de processos infecciosos e que finalmente acabaram morrendo 

no CETAS (3,19%). Com 30,85% a ocorrência de óbito não foi determinada no 

centro de triagem, em parte pelo estado de autólise dos tecidos ou ausência de 

tecido para ser amostrado. As formas de ocorrência e sua correspondente 

etapa são observadas na tabela 17. 
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Tabela 17 - Forma de ocorrência dos óbitos no monitoramento, resgate durante a supressão 

vegetal e no CETAS - Guará / São Joaquim da Barra, SP - abr 2008-jan 2010 
 

Etapa Forma de Ocorrência No. (%) 

Monitoramento 

Acidental - Antropogênica 2 (1,31) 
Acidental - Monitoramento 31 (20,26) 

Induzida – P.V. 16 (10,46) 
Induzida - Antropogênica 1 (0,65) 

Induzida - Captura 20 (13,07) 
Induzida - Monitoramento 31 (20,26) 

Natural 2 (1,31) 
Indeterminada 50 (32,68) 

153

Resgate 

Acidental - Antropogênica 2 (0,84) 
Acidental - Supressão 176 (73,64) 

Induzida - P.V. 24 (10,04) 
Induzida - Captura 3 (1,26) 

Induzida – Captura previa 3 (1,26) 
Indeterminada 31 (12,97) 

239

CETAS 

Acidental - CETAS 5 (5,32) 
Acidental - Supressão 2 (2,13) 

Induzida - P.V. 6 (6,38) 
Induzida - Captura 8 (8,51) 
Induzida - Cativeiro 41 (43,62) 

Natural 3 (3,19) 
Indeterminada 29 (30,85) 

 94  
P.V.: Processos veterinários no CETAS ou em campo 

5.5 EXAMES COMPLEMENTARES  

Dentro das condições restritas próprias de campo e de transporte de 

amostras biológicas foram realizados exames microbiológicos em amostras de 

tecidos e sangue que apresentaram alterações macroscópicas compatíveis 

com processos inflamatórios ou infecciosos, observados durante exame 

necroscópico. Por outro lado, exames parasitológicos de conteúdo 

gastrointestinal foram realizados conforme a presença e quantidade de material 

disponível.  
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5.5.1 Exames microbiológicos 

De dois anfíbios, Rinhella sp. (casos 66 e 72) que tiveram coleta de 

sangue intracardíaca e de amostras de fígado e pâncreas, foi isolado 

Stretococcus sp. Embora, o achado não tenha relação com a causa de morte 

dos anuros, nesses indivíduos foi identificada a falha de múltiplos órgãos e 

sistemas em decorrência da esteatose instaurada em vários órgãos. 

Uma ave, Ardea alba, teve coleta de sangue e de tecidos (fígado e rim). 

Os resultados foram negativos. O animal foi considerado como suspeita de 

infeccioso. 

Dos primatas da espécie Alouatta caraya, foram coletados sangue 

intracardíaco e amostras teciduais de fígado, pulmão e baço.  

De uma fêmea adulta (caso 3117) foi isolado Escherichia coli do sangue 

intracardíaco. Em um macho juvenil (caso 3130) foram isolados do sangue 

intracardíaco Staphylococcus kloosii e Bacillus sp. De fragmentos de intestino 

delgado foi reportada a presença de Escherichia coli, Enterococcus faecalis e 

Bacillus sp. E de fragmentos de intestino grosso também foram isoladas 

Eschericha coli e Bacillus sp.  

Em outro atelídeo, uma fêmea adulta (caso 3111), foi relatada a 

presença de Escherichia coli no sangue; Escherichia coli, Enterococcus 

faecalis e Bacillus sp. em fragmentos de intestino delgado e Eschericha coli e 

Bacillus sp. em fragmentos de intestino grosso. Um macho adulto (caso 3134) 

teve resultado negativo para o isolamento bacteriano. 

Os resultados dos exames microbiológicos desses bugio-pretos não 

foram reportados como agentes etiológicos por não estarem relacionados à 

enterite necrótica severa e crônica causada por protozoários intestinais que 

acometeu essa população de primatas no CETAS. Achados histopatológicos 

não reportaram focos bacterianos em quantidade ou severidade tal para 

associar esses agentes microbiológicos ao óbito. 
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5.5.2 Exames parasitológicos 

Exames parasitológicos de conteúdo gastrointestinal foram realizados 

em bugios pretos que vieram a óbito no CETAS.  

Foram reportados amebídeos raros (+) num macho adulto (caso 3134). 

Para um macho juvenil (3130) foram identificados Giardia sp (++); Chilomastix 

sp.(+) e para uma fêmea subadulta Entamoeba coli (++) e Entamoeba 

hystolitica (raros). Essa avaliação semiquantitativa para os protozoários 

estudados esteve de acordo com Huentik  (2001) com modificações. 

 

5.5.3 Caracterização molecular 

Foi realizado diagnóstico molecular por PCR (Nested PCR) de amostras 

de fezes em campo, de recintos e de bugios Alouatta caraya  que viram a óbito. 

Em amostras de uma fêmea de vida livre e posteriormente em cativeiro, que 

posteriormente veio a óbito pela infecção parasitária, foram caracterizadas 

como Giardia duodenalis. 

 

 



135 
 

 

 

  
  

 

 

 

  
 

 

 

 

  
   

 
 
 
Figura 15 – Fotografia de jiboia, Boa 
constrictor amarali (caso 51), com trauma 
costal fechado. O ofídio apresentou 
múltiplos traumas em tecidos moles e 
articular. Resgate na supressão da 
vegetação. 

 

 
 
 
 
Figura 14 – Fotografia de cuíca, 
Gracilinanus agilis (caso 2931). 
Apresentou fratura de crânio e 
áreas de hematomas 
circunvizinhos à lesão (seta). 
Resgatado durante a supressão 
vegetal. 

 

 
 
 
 
Figura 13 - Fotografia de rã-marrom, 
Leptodactylus mystaceus (caso 329) 
traumas em coluna e tecido moles (seta) 
resgatado durante a supressão de 
vegetação. 

 

 
 
 
 
Figura 12 – Fotografia de jiboia, Boa 
constrictor amarali (caso 2930), 
decapitada por corte com arma perfuro 
cortante (facão) durante as atividades de 
monitoramento.  

 

 
 
 
 
Figura 11 – Fotografia de 
cavidade celomática de bico-
doce Ameiva ameiva (caso 
214). Lagarto com trauma em 
coluna (seta preta) por objeto 
contundente durante a 
supressão vegetal.  

 

 
 
 
 
Figura 10 – Fotografia de roedor silvestre, 
Oligoryzomys nigripes (caso 286). 
Indivíduo esmagado acidentalmente 
durante a captura com trauma aberto e 
extrusão visceral. 
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Figura 21 – Fotomicrografia de 
intestino grosso de Alouatta carya (caso 
3116). Observa-se em mucosa, sub-
mucosa e lâmina própria necrose 
associadas a estruturas morfologicamente 
similares a trofozoítos de Entamoeba 
hystolitica, isoladas formando cavidades 
nos tecidos ou em pequenos 
agrupamentos (setas). H.E. x200. 

 
 
 
 
Figura 20 – Fotografia de ceco de 
bugio-preto, Alouatta caraya (caso 3116). 
Observa-se necrose severa generalizada 
com desprendimento de mucosa do órgão. 

 

 
 
 
Figura 19 – Fotomicrografia de corte 
histológico de fígado de Rhinella sp (caso 
66). Observar degeneração micro e 
macrogoticular moderada a severa, 
associada a áreas de necrose. H.E. 200 X. 

 

 
 
Figura 18 - Fotografia da 
cavidade celomática de 
Rhinella sp (caso 66). Observar 
acúmulo excessivo de tecido 
adiposo intracavitário (setas 
pretas) e fígado aumentado de 
tamanho, com áreas 
amareladas irregulares de 
distribuição multifocal (seta 
branca). 

 

 
Figura 17 – Fotografia que ilustra um 
ataque por contactantes dentro de 
armadilha de interceptação e queda. As 
lesões na borda inferior na mandíbula do 
roedor silvestre, Oligoryzomys nigripes 
(caso 346), correspondem a abertura da 
boca do réptil, Oxyrhopus guibei (caso 
347) que apresentou múltiplas feridas 
perfurantes no corpo causadas pelo 
roedor. 

 
 
 
 
Figura 16 – Fotografia de um anfíbio de 
espécie indeterminada (caso 348) predado 
encontrado dentro de uma AIQ durante as 
atividades de monitoramento. 
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6 DISCUSSÃO 

O conhecimento das causas de mortalidade e morbidade das espécies 

em vida livre merece ser considerado na avaliação das potenciais ameaças 

para a sobrevivência das espécies (DEEM et al., 2012). Nesta seção, foram 

discutidos os resultados mais representativos do presente estudo e sua 

influência para as populações da ADA da hidrelétrica. 

6.1 ANIMAIS DE RESGATE E MONITORAMENTO 

A quantidade de animais encontrados vivos foi muito alta quando 

comparada à quantidade de animais encontrados mortos nas três etapas 

avaliadas (monitoramento, resgate durante a supressão vegetal e CETAS) do 

programa de monitoramento e conservação de fauna da PCH Anhanguera. 

Este resultado demonstra que as taxas de sobrevivência foram altas se 

comparadas com as de mortalidade, porém não houve uma associação 

estatisticamente significativa entre sobrevivência e mortalidade dos quatro 

grupos populacionais amostrados (anfíbios, aves, mamíferos e répteis).  

As taxas aqui apresentadas devem ser observadas como índices 

populacionais, os quais dariam uma ideia de como os eventos de 

monitoramento e resgate mudaram a dinâmica populacional da área onde foi 

construído o empreendimento. Os índices são estimativas relativas da 

população e que variam conforme as mudanças na densidade e na dinâmica 

desta população (KREBS, 1989; BROWER; VON ENDE, 1990).  

Segundo Caughley e Sinclair (1994), para entender as dinâmicas 

populacionais não basta saber o tamanho da população, mas também 

compreender o aumento ou o declínio dessa população ao longo de dado 

período, especialmente quando ela está sob impacto. No caso do presente 

estudo não foi estimado o tamanho real da população local, mas os resultados 

permitiram avaliar a sobrevivência dessas espécies quando submetidas a um 

programa de manejo e conservação, num habitat altamente reduzido e 

fragmentado por um efeito antropogênico. 
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Cabe salientar que o resgate avaliado correspondeu às campanhas de 

supressão da floresta da área diretamente afetada e que não foram reportados 

casos de animais mortos durante o enchimento da área do reservatório. Os 

dois eventos podem ser fatores que influenciaram as duas taxas. 

Os eventos de resgate em hidrelétricas de maior porte têm sido 

realizados, e um exemplo disso foi a campanha realizada pelo Programa de 

Resgate de Fauna da Usina Hidrelétrica Santo Antônio (2009), que relatou 24 

mil animais em 16.400 hectares inundados. A mesma empresa à época do 

enchimento do lago reportou 25.517 animais resgatados, sendo que 97% foram 

devolvidos saudáveis à natureza e 1,8% vieram a óbito. Participaram desta 

campanha uma equipe multidisciplinar de 100 pessoas, 32 barcos, dois pontos 

de apoio para atendimento clínico veterinário e o maior CETAS do país. Por 

outro lado, na PCH Anhanguera a atividade mais representativa foi a de 

monitoramento, no qual até cinco equipes simultâneas percorreram as 

diferentes áreas. Essas atividades foram seguidas pelas campanhas de 

captura previa e resgate durante a supressão vegetal. No entanto, nos 2,05 

Km2 que foram alagados para o reservatório foram utilizados um barco e duas 

equipes a pé, uma em cada margem do rio. 

Junk e Mello (1990) expuseram dois obstáculos que hidrelétricas como 

Tucuruí e Samuel enfrentaram durante seus programas ambientais. O primeiro 

era a dificuldade para fazer os inventários zoológicos necessários para realizar 

um monitoramento adequado e comprovar a magnitude da perda de espécies 

em áreas de grande extensão; o segundo foi a constatação de que a soltura 

imediata da fauna em áreas próximas não era possível, já que estas não teriam 

a capacidade de suporte para um brusco aumento de população. Nessa 

pesquisa, os óbitos nas áreas de soltura não foram acompanhados desde o 

inicio das atividades, e os animais mortos avaliados foram congelados, o que 

dificultou o diagnóstico. 

O monitoramento permite visualizar parcialmente os componentes da 

diversidade animal pertencentes a um bioma ou localidade, levando em 

consideração um determinado espaço e tempo, para dessa forma obter 

ferramentas que auxiliem na tomada de decisões quanto ao manejo de áreas 

naturais (SILVEIRA et al., 2010). O programa de monitoramento da PCH 

Anhanguera foi feito ao longo do período de implantação do empreendimento, 
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e até 2010 estava sendo realizado para identificar possíveis animais vindos de 

outras áreas, e assim avaliar a fauna encontrada em monitoramentos iniciais 

(AGAPITO, 2010), porém não houve um monitoramento sanitário post-soltura. 

Nesse estudo, foram estabelecidas as causas de morte, sem delinear o 

status sanitário dessa fauna que habitava a área de influencia da hidrelétrica, e 

assim monitorar qual seria o possível impacto que as solturas teriam nas 

populações nativas. Existiram três estudos que demonstraram a importância do 

monitoramento pós-impacto nessa área da hidrelétrica. Tais estudos relataram 

em mamíferos da ADA a presença de protozoários com potencial zoonótico, 

como Giardia sp., Cryptosporidium spp, (SANTOS, 2011), Plasmodium spp. 

(BUENO et al., 2010) e Leishmania sp. (BUENO et al., 2011). Assim, pode-se 

perceber que existem riscos para a fauna local e humanos quando há perda de 

habitat durante um empreendimento hidrelétrico. 

Com o intuito de compilar informações a respeito dos óbitos ocorridos 

junto aos programas de conservação de fauna realizados no mesmo Rio 

Sapucaí-mirim realizou-se uma revisão dos processos SMA 9723/2010 da PCH 

Retiro e SMA 15.406/2010 da PCH Palmeiras. A revisão foi autorizada pelo 

Centro de Fauna Silvestre da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo (Anexos X e X). A informação coletada foi sucinta impedindo algum tipo 

de comparação. 

No monitoramento na PCH Retiro, foram registradas as mortes por 

atropelamento de graxaim-do-campo (Lycalopex gymnocercus); um tatu-

galinha (Dasypus novemcinctus); e uma capivara (Hidrochoerus hidrochoeris) 

gestando quatro filhotes. Também foi encontrada morta em uma armadilha 

metálica tipo “Sherman” uma cuíca (Gracilnanus microtarsus). 

Durante as atividades de resgate na PCH Palmeiras foram relatadas as 

mortes de um viperídeo (Bothrops jararaca), um colubrídeo (Boa constrictor), 

uma lebre-europea (Lepus granatensis), uma cuíca (Marmosa cinérea), um 

saracura (Aramides cajanea) e uma pula-pula (Basileuterus culicivorus). A 

causa de morte foi desconhecida nestes casos.  
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6.2 ANIMAIS NO CETAS 

Os resultados do modelo de distribuição exponencial utilizado para 

avaliar o risco de óbito em períodos de quarentena efetivos sugerem que não 

deveria ser realizada a quarentena da fauna capturada, mas uma destinação 

rápida.  

A quarentena é um programa que deve ser constantemente estruturado 

de acordo com o tipo de acervo de animais e dos objetivos da instituição 

(SILVA; CORRÊA, 2007). O centro de triagem da PCH Anhanguera não teve a 

finalidade de receber por períodos prolongados a fauna silvestre. O 

empreendimento teve um esforço econômico importante para a manutenção 

dos indivíduos nas melhores condições possíveis, embora o tempo prolongado 

que alguns animais estiveram no CETAS no aguardo de licenças para serem 

destinados aumentou a possibilidade de óbito. Segundo a proposta para 

destinação da fauna de vertebrados terrestres da ADA da PCH Anhanguera 

(CELAN, 2009a), a fauna capturada seria submetida à soltura imediata, porém 

alguns indivíduos seriam destinados a coleções científicas, institutos de 

pesquisa ou zoológicos, que teriam as condições adequadas para quarentena 

e manutenção. A Instrução Normativa do IBAMA No.146 (BRASIL, 2007) 

determina que o centro de triagem de animais silvestres deverá ter um número 

de instalações, bem como suas dimensões e características, baseado no 

levantamento das espécies registradas e no tamanho da área de influência do 

empreendimento. As instalações do CETAS foram criadas com caráter 

provisório, o que culminou na falta de recintos e de infraestrutura necessária 

para alojar os indivíduos que foram chegando no decorrer do programa. 

A Instrução Normativa No.179 (BRASIL, 2008b), que estabelece as 

diretrizes e procedimentos para destinação dos animais da fauna silvestre 

nativa e exótica apreendidos, provenientes de resgate ou entregues 

espontaneamente às autoridades competentes, estipula o período para a 

quarentena e realização de exames, visando o monitoramento epidemiológico 

de importantes doenças infecciosas na área de soltura. Porém esses exames 

não foram realizados, o que aumentou o risco de transmissão de doenças nas 

áreas de soltura. Por outro lado, a normativa resulta um tanto utópica se 
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considerada a quantidade de animais que podem ser resgatados ou mantidos 

numa quarentena durante um empreendimento hidrelétrico, como também 

resulta inviável a realização de todos os exames exigidos. 

6.3 ESPÉCIES, SEXO E FAIXA ETÁRIA 

Como observado nos resultados, não houve predominância de óbitos 

por espécies nas etapas de monitoramento e resgate. Dentre os mamíferos 

podem se destacar grupos de pequenos roedores (Oligoryzomys spp.; 

Oecomys spp.) e marsupiais (Gracilinanus agilis; Monodelphis kunsi). Em 

anfíbios anuros, destacam-se as espécies Eupemphix nattereri, Leptodactylus 

mystaceus, Physalaemus cuvieri e Rinhella sp. e em répteis Ameiva ameiva, 

Amphisbaena sp. e Oxyrhopus spp. Assim, as populações aqui trabalhadas 

não foram totalmente caracterizadas por sexo e faixa etária, porque foram 

coletados poucos indivíduos por espécie e, em alguns casos, as péssimas 

condições dos cadáveres encontrados não permitiram a sexagem. 

Nenhum dos grupos acima relacionados apresentou mais de 20 

indivíduos, exceto os anfisbenídeos e ratinho-do-arroz (Olygoryzomys nigripes). 

Dificilmente poderiam ser realizadas inferências populacionais, tais como sexo 

ou quais espécies foram as mais afetadas pelo empreendimento.  

Outro fator para ser considerado seria a predação. A predação é definida 

como uma relação ecológica na qual existe a procura ativa por presas para se 

alimentar, e como um ato fundamental para a manutenção dos processos 

ecológicos (PITMAN et al., 2002). O estilo de vida trófico de cada espécie pode 

em algum momento tornar um indivíduo um predador. Assim como carnívoros 

terrestres estão associados com a morte de um animal doméstico (VIDOLIN et 

al., 2004), animais onívoros podem ser responsáveis pela predação de 

milhares de invertebrados e vertebrados (BARBOSA; CASTELLANOS, 2005). 

Em alguns casos a predação é oportunista, como ocorre nas capturas quando 

a vítima fica exposta e vulnerável ao ataque do predador (COOPER; COOPER, 

2007). A predação parcial de alguns indivíduos impediu o registro adequado de 

sexo ou idade.  
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Foram recopilados registros fotográficos de câmeras trap que permitiram 

identificar cães reconhecendo as armadilhas de interceptação e queda, 

metodologia de captura na qual ocorreu grande parte das predações. As aves 

também poderiam estar envolvidas, uma vez que são predadoras de muitos 

pequenos mamíferos (FERGUSON-LESS; CHRISTIE, 2006). O gavião-carijó 

(Rupornis magnirostris), por exemplo, tem sido vinculado com predação da 

cuíca-d´água (Chironectes minimus) (TORTATO, 2009). As duas espécies 

ocorrem na ADA; sendo que a cuíca encontra-se na lista de espécies 

ameaçadas de extinção do Estado de São Paulo (BRESSAN et al., 2009). 

Mesmo que os eventos de predação em cuícas sejam mínimos (um indivíduo 

de espécie indeterminada), podem comprometer a sobrevivência de espécies 

ameaçadas.  

Em anfíbios anuros a predação foi baixa. Nesses animais o evento tem 

origem diversa. Está relacionada aos invertebrados (aranhas e barata–d’água); 

às rãs, (Leptodactylus cf. ocellatus); colubrideos e viperideos, que predam 

espécies ou indivíduos de pequeno porte (POMBAL JR, 2007; COSTA-

PEREIRA et al., 2010). 

Quando avaliado o estado do cadáver, alguns indivíduos, em especial 

anuros, apresentaram avançado estado de decomposição, o que impediu sua 

identificação sexual, que ocorreu em 22 casos no CETAS. Em alguns casos, o 

óbito não foi constatado no mesmo dia e acredita-se que as condições de 

umidade e calor do local aceleraram o processo de autólise.  

Durante a necropsia não foi estimado o tempo de morte sendo que pode 

ser subjetivo e estar relacionado a vários fatores. Sabe-se que a temperatura 

ambiental, exposição ao vento, imersão em água, temperatura corpórea antes 

da morte e a quantidade de comida que estava no estômago são fatores que 

podem alterar estas estimativas. (DEFRA, 2005). Certamente essas variáveis 

puderam ter influenciado o estado dos cadáveres desse estudo, quando foram 

encontrados indivíduos em baldes alagados e ocorreram dias de intensa chuva, 

frio ou calor. 
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6.4 AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA 

A correlação entre peso e tamanho corporal de anfíbios e roedores de 

vida livre e que não estiveram no CETAS foi semelhante que à dos animais que 

estiveram em cativeiro, já que quanto maior fosse o animal, maior era o peso. 

Em cativeiro, não houve um aumento de massa corporal no decorrer do tempo 

(anuros, atelídeos, e répteis da ordem Squamata).  

No caso dos anuros (Eupemphix nattereri, Scinax fuscovarius, Rhinella 

sp. Leptodactylus ocellatus) e répteis (Ameiva ameiva, Sibynomorphus mikanii, 

Amphisbaena microcephala ) apresentaram caquexia evidente na avaliação 

necroscópica. Sua causa de morte foi distúrbio nutricional, caquexia, associada 

à síndrome de má adaptação ou parasitose. Os animais permaneceram, em 

média, no centro de triagem 50 dias com sintomatologia de rejeição à comida, 

letargia, desidratação e perda de peso progressiva.  

A síndrome de má adaptação e aclimatação é observada em anfíbios e 

répteis de vida livre que têm sido recentemente capturados (COWAN, 1980; 

WRIGHT; WHITAKER, 2001; SERAPICOS et al., 2005). Caracteriza-se como 

um grupo de sinais comportamentais e clínicos, que decorrem da capacidade 

do animal se adaptar ao novo cativeiro, inclusive com as condições ambientais 

favoráveis. Favorecer ambientes isolados visual e sonoramente de humanos e, 

em especial, de outros animais diminui as condições causadoras de estresse. 

Durante o cativeiro de anfíbios essas medidas não foram alcançadas, pois 

existiram “lotes” de animais em caixas de plástico grandes, com água como 

único enriquecedor do recinto ou estiveram em recipientes plásticos pequenos 

com algodão úmido.  

Os mesmos autores relatam que na síndrome há perda de peso 

evidente, embora seja difícil definir sua origem. Pode estar relacionada ao 

parasitismo, à desnutrição, aos desequilíbrios da flora do sistema digestório ou 

à microbiota gastrointestinal. Na avaliação histológica não foi possível observar 

infiltrados bacterianos ou inclusões virais que pudessem estar associada com o 

óbito de anfíbios ou répteis. Porém, em um réptil Sibynomorphus mikanii (caso 

106) foram encontrados parasitas nematoides intestinais não identificados.  
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Outro fator que pode ter influenciado no estado geral da herpetofauna do 

centro de triagem é a temperatura. Mesmo que os recintos fossem 

umidificados, não houve aclimatação nas salas para regular a temperatura 

durante a noite. As temperaturas abaixo da temperatura corporal leva a perda 

de peso, porque há diminuição da taxa metabólica (WRIGHT; WHITAKER, 

2001; BRAZ et al., 2012). 

O manejo e gestão de anfíbios e répteis requer o conhecimento de 

comportamento e ecologia da espécie em questão, assim, por exemplo, a 

inapetência pode estar associada a uma oferta inadequada de alimentos 

(SERAPICOS et al., 2005; HARVEY POUGH, 2007). O manejo alimentar foi 

pobre para anfíbios com oferta exclusiva de tenébrios, e em raros momentos 

foram ofertados petit suisses. Para as serpentes os alimentos foram roedores 

congelados ou vivos que foram aceitos relativamente bem pelos animais. Nos 

lagartos foi evidente a rejeição aos tenébrios subministrados. Para os 

anfísbenídeos não foram ofertadas formigas que são consideradas sua dieta 

normal (ESTEVES et al., 2008). 

O manejo alimentar no CETAS afetou outros táxons como os atelídeos. 

Os bugios-preto, primatas de hábitos folivoro-frugívero com dietas flexíveis 

dependendo das condições (LUDWIG et al., 2008), foram alimentados 

inicialmente com frutos, que não foram muito bem aceitos pelos animais, talvez 

devido à alimentação baseada principalmente em folhas, como sugeria o 

relatório de monitoramento feito na área da hidrelétrica (CELAN, 2009b). 

Posteriormente foi feito um reajuste de sua dieta e folhas que faziam parte de 

seu consumo local foram acrescentadas à dieta. 

Nos atelídeos em cativeiro a perda de peso foi evidente, e a 

desidratação e a letargia marcantes, em especial em cinco animais que vieram 

a óbito por uma infecção crônica e severa por protozoários intestinais que foi 

abordada na secção dos processos infecciosos.  
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6.5 SAZONALIDADE  

A relação entre óbito e estações do ano não foi clara durante o 

monitoramento, sem observar nenhum predomínio marcante de algum 

processo, como causa de morte, ou de alguma classe ou espécie animal.  

A estação chuvosa teve em torno de 80 animais que vieram a óbito e 

nas duas temporadas secas a média foi de 37 animais. Não foram registrados 

processos infecciosos em nenhuma das duas temporadas. Os processos não 

infecciosos representaram a maioria dos casos, mas não de forma marcante. 

As causas de morte mais destacadas foram óbitos que ocorreram no momento 

da captura (17 casos), por ataque por outros animais (contactantes: 12 casos e 

predação: 20 casos), afogamento (11 casos) e hipotermia (16 casos). 

Na supressão os casos foram notoriamente não infecciosos nas duas 

estações. Em média, juntando as estações, foram 46 casos de processos não 

infecciosos, oito casos de indeterminados e seis eutanásias. A maior parte 

desses 46 casos foi relacionada aos traumatismos durante as atividades de 

supressão próprias do empreendimento. 

É factível de se pensar que os óbitos durante um processo de 

implantação de uma pequena central hidrelétrica não apresentam um padrão 

sazonal, e que são influenciados pelas atividades de captura no monitoramento 

e pela fragmentação e supressão da paisagem da ADA.  

6.6 MÉTODOS DE CAPTURA 

Como observado nos resultados, os óbitos não superaram o número de 

animais que foram monitorados ou resgatados vivos. Também foi possível 

determinar que as AIQs e AM tipo “Sherman” foram as metodologias com o 

maior número de animais encontrados vivos.  

Mesmo que essas duas metodologias de captura estivessem ligadas ao 

óbito do animal, ajudaram a coletar mais animais vivos do que quando foram 

realizadas capturas através da procura ativa, encontros ocasionais ou por 

terceiros.  
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Quando foram avaliadas as capturas nos quatro táxons, observou-se 

que as metodologias de captura para as aves foram quase nulas. Em campo só 

foi capturada uma ave e as outras três foram encontradas ocasionalmente ou 

entregues por terceiros. Ao CETAS chegaram seis passeriformes entregues 

por terceiros. Para avaliar taxocenose de aves em remanescentes de flora 

podem ser utilizadas redes de neblina, além de observações visuais e auditivas 

(SIMON et al., 2007; BISPO; SCHERER-NETO, 2010). Nesse empreendimento 

não foram utilizadas as redes, o que resultou na baixa taxa de captura da 

avifauna local. 

Em mamíferos, os óbitos estiveram centralizados nas AIQ com uma 

diferença de 26,78% a mais para o monitoramento que na supressão. Essa 

divergência estaria fundamentada na maior utilização de AIQ no monitoramento 

do que na supressão. Autores como Pardini e Umetsu (2006) mostram as 

armadilhas de queda como uma metodologia extremamente eficiente no 

monitoramento de pequenos mamíferos não voadores e autores como Viera et 

al. (2004) atribuem a diferença na capturabilidade entre roedores e marsupiais 

ao desenho amostral, métodos de campo e habitat de estudo. 

Em anfíbios, os óbitos não foram influenciados pelas AIQ, porém quando 

foi utilizada a procura ativa nas duas etapas os óbitos aumentaram. Dentre os 

métodos para avaliar as populações de anfíbios podem estar o inventário 

completo de espécies, a inspeção visual, as amostragens em marcha, as 

amostragens em parcela e transectos em sítios reprodutivos, além das 

armadilhas de queda. As procuras ativas através da inspeção visual ou em 

marchas são mais efetivas para encontrar os anuros do que armadilhas de 

interceptação com direcionadores “pitfalls” (ROCHA et al., 2004; CAMURUGI et 

al., 2010). Esses mesmos autores atribuem que as mudanças nas 

porcentagens de animais capturados estejam relacionadas aos métodos de 

campo aplicados nas campanhas e as características da paisagem amostrada.  

Os répteis apresentaram mais mortes em metodologias ativas de 

captura, como encontros ocasionais e a procura ativa. Outro método que pode 

ser utilizado em lagartos é a procura noturna, além da procura ativa, os 

encontros ocasionais e armadilhas de interceptação e queda (MACEDO et al., 

2008). Campanhas noturnas de captura e monitoramento foram realizadas, 

porém não foram encontrados animais mortos. 
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No caso dos anfisbenídeos, chamou a atenção o óbito de 142 

Amphisbaena sp através da procura ativa durante a supressão e de só cinco 

indivíduos durante o monitoramento. Esses répteis são de hábito fossorial 

(NAVAS et al., 2004; FOUREAUX et al., 2010) e foram encontrados após 

serem utilizados maquinários pesados, como retroescavadeiras, na supressão. 

Essas duas particularidades explicariam a diferença entre as duas etapas.  

6.7 DETERMINAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS CAUSAS DE MORTE 

Os resultados sugerem que os acidentes ocorridos durante o resgate na 

supressão da vegetação foram decorrentes de traumas causados pela ação 

mecânica de objetos contundentes. Esses óbitos foram relevantes em répteis 

(χ2= 23.3490; ρ= 0.0000) Para anfíbios as eutanásias induzidas na supressão 

em decorrência de injúrias graves em tecidos moles e músculo esquelético foi a 

causa de morte mais relevante (χ2= 8.2437; ρ= 0.0041). 

Por outro lado, no monitoramento, a ocorrência dos óbitos foi de caráter 

incidental, que poderia ter sido facilitado pela utilização de AIQ deixando o 

indivíduo susceptível ao ataque de outro animal, afogamento ou hipotermia. Os 

mamíferos foram os mais suscetíveis a esses processos durante o 

monitoramento (χ2= 25.5620; ρ= 0.0003). 

No CETAS houve uma maior variabilidade de processos, destacando-se 

os processos não infecciosos e os casos indeterminados, sem maior destaque 

a uma única classe animal.  

6.7.1 Processos não infecciosos 

Os casos associados a processos não infecciosos e suas causas de 

morte estão no CD-ROM.  

6.7.1.1 Processos acidentais 

Os principais processos de óbito envolvidos nos fragmentos florestais 

submetidos à supressão durante a construção da PCH Anhanguera foram os 
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traumas. Em vida livre, o acidente, não tem uma significância alta, chegando a 

ser considerada uma morte secundária (RICHKUS et al., 2005; SEGUEL et al., 

2011), diante de outras causas como a predação (HAGEN et al., 2007; 

CARSTENSEN et al., 2009; ROBINSON et al., 2009; MURDOCH et al., 2010; 

FANKE et al., 2011) 

De outro lado, os acidentes com especial enfoque nos traumas são as 

causas mais comuns de morte em fauna selvagem quando ela está em contato 

com fatores antropogênicos como parques geradores de energia eólica e áreas 

de caça (WEBB et al., 2007; NAM; LEE, 2011; ROLLINS et al., 2012). Também 

em animais silvestres os acidentes podem ser relacionados a óbitos 

ocasionados por traumas com cabos de energia, colisão com veículos e por 

turbinas de hidrelétricas  (DUTIL et al., 1997; RICHKUS et al., 2005; FANKE et 

al., 2011; DA ROSA; BAGER, 2012; ROLLINS et al., 2012). Nessa pesquisa, 

observou-se que todos os traumas tiveram relação direta, tanto com a 

derrubada das árvores e quanto a passagem de maquinário pesado utilizado 

na supressão da vegetação.  

O trauma é produzido por uma força violenta repentina que leva à 

compressão, esmagamento, torção ou penetração dos tecidos (COOPER, 

1996). Sua gravidade depende da força envolvida, quantidade de energia 

exercida no corpo e tecidos afetados (KUMAR et al., 2007). Na necropsia, 

observou-se não só o descrito pelos autores supracitados, mas também foi 

possível avaliar animais com: secção total ou parcial do corpo e com a 

ausência de um segmento corporal.  

Em mamíferos a maior parte dos traumas localizou-se nas regiões 

torácica e abdominal, com fratura de coluna e/ou extrusão das vísceras; outros 

ainda apresentaram trauma craniano.  

Alguns anfíbios apresentaram extrusão visceral, sendo que danos em 

tecidos musculares e cutâneos também foram reportados.  

Em répteis o quadro foi similar, embora em alguns casos o trauma tenha 

sido interno não sendo evidente até a abertura do animal.  

De modo geral, também foram notórias hemorragias subcutâneas 

moderadas ou severas e ruptura de órgãos. Alguns casos foram classificados 

como politraumatismo por apresentarem não só um trauma, mas também 

lesões osteoarticulares e de tecidos moles.  
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Segundo Cooper (1996), a patogênese do trauma depende do dano nos 

tecidos nervoso, muscular, conjuntivo e epitelial, que em conjunto com efeitos 

secundários como a anemia causada pela perda de sangue e toxemia, levam à 

morte. Para esse estudo os mecanismos que levaram a óbito foram 

estabelecidos como: a) Choque neurogênico, em decorrência da fratura de 

coluna ou trauma craniano; b) Choque hipovolêmico, onde houve evisceração 

e/ou hemorragias, sendo associado a uma origem hemorrágica ou por perda de 

água e eletrólitos.  

O choque é uma crise circulatória que envolve o desequilíbrio entre 

capacidade intravascular e volume sanguíneo, resultando em inadequada 

perfusão tecidual (DUNLOP; MALBERT, 2004). Baixa perfusão sanguínea e 

diminuição da força de contração cardíaca ativam o sistema nervoso simpático 

para manter o fluxo sanguíneo em órgãos críticos como coração, cérebro, rins 

e pulmões e baixa esse fluxo em regiões periféricas como músculo e pele. Se a 

falha não for revertida, o animal entra em choque irreversível (CHEVILLE, 

2006). A volemia pode ser por perda de sangue (hemorragias traumáticas ou 

não), perda de plasma (queimadura, peritonite, traumatismo, obstrução) e de 

eletrólitos (desidratação, edema, diarreia e vômito) (BRITO et al., 2001; 

CHEVILLE, 2006; MATUSHIMA, 2007) 

O trauma não apresenta um padrão macroscópico ou microscópico, mas 

são registradas congestão de fígado, intestinos, coração e edema pulmonar, 

além de focos de necrose em músculo, glândulas adrenais e pulmões 

(CHEVILLE, 2006). As avaliações histológicas realizadas à fauna que veio a 

óbito não foram diferentes, caracterizadas por congestão moderada em fígado, 

rins, pulmões e coração. Em estudos realizados a humanos e de modelos 

experimentais são descritas lesões secundárias e sintomas como injúrias 

cardíacas, coagulopatia e hipotermia (BEERNAERT et al., 2011; DE'ATH et al., 

2012; FRITH et al., 2012). 

O choque neurogênico por trauma craniano foi escasso, envolvendo 

uma ave (caso 92), quatro mamíferos (casos 18, 2931, 3075 e 332) e um réptil 

(caso 3211). O choque acontece em animais acometidos por estresse severo, 

dor ou traumas (sem hemorragia) e pode acometer aves ou mamíferos que 

estão em restrição física. Os choques observados nas injúrias por 

esmagamentos envolve o tipo neurogênico. A estimulação nervosa induz a 
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vasodilatação periférica que culmina em perda do volume sanguíneo circulante 

efetivo (CHEVILLE, 2006).  

Em humanos, o trauma toracico-lombar se caracteriza nos mecanismos 

e tipo de injúria, a presença ou ausência de um déficit neurológico e por último 

a estabilidade dos ligamentos complexos que suportam a espinha (GOOD, 

2011). A presença dessas três condições apresenta um prognóstico reservado 

do paciente e requer cirurgia. Nessa pesquisa não foi feita uma avaliação tão 

aprofundada das lesões osteoarticulares e não foi possível aprofundar o 

diagnóstico em decorrência de alguns fatores, tais como: número alto de 

animais que chegaram ao centro de triagem, impossibilidade de realizar uma 

necropsia completa e inexistência de equipamento de raios-X que pudesse 

confirmar a lesão. 

O óbito traumático por arma perfurocortante acometeu um anfisbenídeo 

(caso 2094) e um colubrídeo, Boa constrictor amarali (caso 2930). No caso da 

anfisbena, acidentalmente foi cortada em duas partes durante a construção de 

uma AIQ. No caso do colubrídeo, houve um ataque por terceiros (homem) na 

articulação atlanto-occipital. Os óbitos foram vinculados como morte súbita por 

um choque neurogênico. 

Outro processo não infeccioso acidental importante nessa pesquisa foi o 

afogamento. Os óbitos por afogamento foram definidos para indivíduos que 

apresentaram um histórico comum, sendo todos roedores encontrados em 

baldes molhados e alguns casos boiando na água. Isso foi corroborado quando 

à abertura da cavidade torácica foi possível encontrar material líquido 

transparente, espumoso ou não em moderada quantidade. A submersão na 

água ocorre frequentemente em animais silvestres. No caso dos roedores, o 

afogamento funciona como um controle populacional. Quando um novo lago é 

escavado naturalmente, roedores e pequenos lagartos podem cair na água e 

se afogar (COOPER, 1996). Situação similar poderia estar acontecendo em 

empreendimentos hidrelétricos, nos quais são inundadas extensas áreas ou no 

monitoramento, no qual os baldes das AIQs podem ser um obstáculo grande 

para um roedor que não consegue sair do balde. 

Como nos casos de afogamento descritos aqui, este ocorre 

fisiologicamente por entrada de água nos tratos respiratório ou alimentar. O 

animal pode eliminar a água vomitando, mas quando ela for inalada a 
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superfície de intercâmbio gasoso é reduzida e os bronquíolos são bloqueados 

causando a anóxia (COOPER, 1996; COOPER; COOPER, 2007). Durante 

afogamento ocorre encefalopatia hipoxi-isquêmica (ARAGÃO et al., 2009) que 

não é compatível com a sobrevida do animal. Finalmente, ocorre um colapso 

cardiorrespiratório que leva à morte e se associa a um espasmo laríngeo 

(COOPER, 1996; ARAGÃO et al., 2009) 

O tempo de submersão e a temperatura da água são importantes de 

serem avaliados, sendo que em mamíferos ocorre ativação do reflexo de nado 

em água fria e a bradicardia, desviando sangue para o coração e cérebro 

(COOPER, 1996). Tal ocorrência poderia ser congruente com achados de 

congestão moderada em tecido cardíaco encontrada nos roedores.  

Durante o processo de afogamento, a água que entra pode ser salgada 

ou doce. Se for doce, uma difusão de água hipotônica dos pulmões para o 

sistema circulatório leva à hipervolemia, hemodiluição e hemólise. Com água 

salgada acontecem desidratação e edema pulmonar. Respostas inflamatórias 

podem ser observadas e estarem associadas com presença de macrófagos em 

maior quantidade quando o evento acontece por água salgada e em menor 

quantidade quando por água doce. (LOCALI et al., 2006). Edema só foi 

observado em dois indivíduos e houve uma resposta inflamatória leve 

caracterizada por infiltrado agudo leve a discreto perialveolar. 

O choque elétrico só ocorreu em uma ave. Choques elétricos em aves 

podem ser incidentais e induzidos quando a ave tenta fugir de carros ou evitar 

cercos (MARTÍNEZ et al., 2006). A eletrocussão causa danos teciduais diretos 

e produz queimaduras. Autores como Cooper (1996) atribuem o óbito à falha 

respiratória que leva à apneia que em conjunto com uma fibrilação levam à 

morte. O pica-pau-de-topete-vermelho, Campephilus melanoleucos (caso 278), 

que sofreu o acidente elétrico não morreu imediatamente e foi levado ao 

CETAS para atendimento emergencial. Nesse local, foi constatado estado 

grave por queimadura em tecidos moles e ostearticulares. A causa foi 

estabelecida como choque hipovolêmico pela hipovolemia alta de exsudado 

plasmático associado às lesões. 
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6.7.1.2 Processos por agente biológico 

Os óbitos por predação foram abordados durante a discussão de sexo, 

faixa etária e biometria, por terem uma relação direta com a determinação 

dessas variáveis. O outro evento considerado em processo por agente 

biológico foi o ataque por contactante no local de captura. 

Dentro do balde da AIQ também aconteceram ataques por animais que 

caíram na mesma armadilha que a vítima ou que tinham sido alojados no 

mesmo recinto ou caixa de biotério no CETAS. No centro de triagem, três 

roedores (casos 17, 3089 e 3095) e um calitriquídeo (caso 3139) foram 

atacados e tiveram como causa de morte choque hipovolêmico em decorrência 

da hemorragia por feridas abertas. O responsável pelo ataque foi um indivíduo 

da mesma espécie ou táxon (roedores de espécies diferentes). 

No campo as causas de morte foram similares, sendo registrado choque 

hipovolêmico e também choque neurogênico em decorrência de lesões em 

regiões cranial e torácico-abdominal. Os óbitos ocorreram por ataque de 

indivíduos da mesma espécie ou de táxons diferentes, como por exemplo, 

ataques entre marsupiais e roedores. Também foi registrado um ataque mutuo 

que levou a óbito a um roedor silvestre, Oligoryzomys nigripes, (caso 346) e 

uma falsa coral, Oxyrhopus guibei (caso 347). 

Em campo, durante o monitoramento, esses ataques foram difíceis de 

serem previstos por causa da impossibilidade de se ter uma equipe técnica em 

cada ponto de amostragem e porque o balde facilita o encontro. Foram 

reportados marsupiais como a cuica (Gracilinanus agilis); a catita (Monodelphis 

kunsi) e o gambá (Didelphis alfibentris), que foram encontrados vivos em 

baldes juntos com roedores mortos. Esses marsupiais têm hábito noturno e sua 

fonte alimentar consiste de frutos, néctar, artrópodes e pequenos vertebrados, 

como os roedores. (ROSSI; BIACONI, 2011) 
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6.7.1.3 Processo por mudanças na temperatura 

Assim como foi comentado que as AIQ deixam o animal exposto a um 

eventual ataque, existe a possibilidade de o individuo ser suscetível à hipo ou 

hipertermia (COOPER; COOPER, 2007)  

Os casos de hipotermia foram caracterizados devido ao encontro de 

roedores vivos, molhados e que apresentaram sinais de hipotermia e letargia e 

vieram a óbito no CETAS. Na necropsia não foi encontrado líquido em 

estômago, traqueia ou nos cortes do parênquima pulmonar que pudessem 

indicar afogamento.  

A baixa temperatura ambiental diminui a temperatura corporal. Essa 

condição reduz o metabolismo do animal que começa a ficar débil e inapetente. 

As reservas de carboidratos são utilizadas rapidamente e um distúrbio 

metabólico ativo caracterizado por desidratação, trombose e danos celulares 

por cristais de gelo levam ao óbito (AGUILAR-CUCURACHI et al., 2010) 

A hipotermia pode estar associada com pacientes por trauma e que 

apresentam choque hemorrágico (FERGUSON et al., 1958; CHILDS et al., 

2005). Mas pode ser per se causa do óbito. A hipotermia é divida em três 

estágios (discreta, moderada e severa) e sua forma de ocorrência pode ser 

endógena, controlada e acidental  (HILDEBRAND et al., 2004). A condição 

endógena está associada à perda de temperatura por distúrbios metabólicos 

(hipoglicemia, hipotireoidismo, etc.), ou nervosos que danifiquem a 

termorregulação (tumor, trauma, etc.). A hipotermia controlada é induzida para 

prever um colapso nervoso antes de uma falha cardíaca.  

A condição de hipotermia acidental ocorre quando: 1) existe uma queda 

não intencional do calor corporal durante exposição direta a uma fonte de frio, 

2) quando existe um trauma e o individuo não consegue regular sua 

temperatura corporal (HILDEBRAND et al., 2004). Em nenhum dos casos foi 

possível constatar um trauma, mas mesmo assim os roedores não tiveram 

como sair do fundo do balde. Sendo assim, acredita-se que o acidente térmico 

esteja mais relacionado à impossibilidade de fuga na AIQ.  

A maior parte dos roedores (9/17= 53%) que vieram a óbito foi da 

espécie Oligoryzomys nigripes, espécie que tem hábito crepuscular, com maior 



157 
 

atividade no início e final da noite (DE OLIVEIRA; BONVICINO, 2011). Esse 

comportamento poderia estar associado à queda durante a noite na AIQ , que 

somada à falta de um refúgio, ao frio intenso pela chuva e ao tempo para ser 

encontrado, levariam à hipotermia.  

A hipertermia esteve relacionada com manejo inadequado de quatro 

indivíduos da espécie Callithrix penicillata (casos 3105, 3163, 3176  e 3201) 

que foram esquecidos acidentalmente nas dependências externas do CETAS. 

A hipertermia pode ser induzida por estresse na captura, ter causas patológicas 

(hipertermia maligna e insolação) e condições fisiológicas (exercício). O termo 

hipertermia faz referência a um aumento da temperatura corporal com falhas 

na termorregulação (MEYER et al., 2008; BURKE; HANANI, 2012).  

Nos casos avaliados, o evento hipertérmico foi acidental. O animal sofre 

insolação que refere o evento onde o indivíduo é exposto a uma temperatura 

ambiental extrema com impossibilidade de termorregulação (BURKE; HANANI, 

2012). Durante exposição ao calor, o corpo redistribui o fluxo calórico ambiental 

pelo músculo esquelético e pele. Se a exposição continua afetando o sistema 

circulatório e não há uma hidratação suficiente, pode se estabelecer um 

choque cardiogênico agudo (CEAUSU et al., 2010), 

6.7.1.4 Distúrbios 

O óbito da fêmea Callithrix penicillata (casos 3105), que inicialmente 

sobreviveu à hipertermia e posteriormente veio a óbito, após ataque de 

contactante foi relacionado a um distúrbio circulatório. Esse distúrbio poderia 

ter sido causado pela severa desidratação na hipertermia, que teve uma 

sinergia pela perda de sangue no ataque do contactante e juntas levariam a um 

desarranjo circulatório agudo do animal.  

Os distúrbios nutricionais e digestivos foram incluídos na discussão 

sobre peso, tamanho corporal e tempo de cativeiro. 
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6.7.1.5 Procedimentos 

Os óbitos durante a captura e manipulação são regularmente 

documentados e acomete diversas espécies silvestres de mamíferos e aves 

(CHALMERS; BARRETT, 1982; ABBOTT et al., 2005; HANLEY et al., 2005; 

ARNEMO et al., 2006; BUSINGA et al., 2007; CATTET et al., 2008; 

NAKAGAWA et al., 2012)  

Alguns autores como Montante (2002) sugerem três categorias segundo 

a cronicidade de aparição do evento: hiperaguda, aguda e crônica. 

Nesse trabalho, os óbitos por miopatia de captura foram especificados 

como choque por captura, onde o animal morre no momento da captura e 

durante o transporte. Se o óbito ocorreu após 24 horas após a captura e sem 

sintomatologia aparente, foi relacionado à síndrome hiperaguda retardada. Se 

o óbito ocorreu entre um ou mais dias com sintomatologia de letargia, ataxia ou 

torcicolo foi denominado óbito por síndrome atáxica mioglobinúrica (SPRAKER 

et al., 1987). 

Spraker descreve quatro síndromes: choque por captura, ataxia 

mioglobinúrica, ruptura muscular e síndrome hiperaguda tardia.  

A síndrome da ataxia mioglobinúrica é a mais comum, ocorrendo entre 

poucas horas a alguns dias, sendo acompanhada por ataxia, torcicolo e 

mioglobinúria entre moderada a severa.  

A outra síndrome ocorre em indivíduos que estiveram em cativeiro por 

menos de 24h. O animal apresenta normalidade enquanto não seja perturbado, 

mas se o indivíduo é recapturado ou tem um evento estressor, o animal morre. 

Os incrementos repentinos de epinefrina danificam as membranas das fibras 

cardíacas e do músculo esquelético, resultando em fibrilação ventricular 

(MONTANÉ et al., 2002). 

Como observado, existe a possibilidade que após dias de captura alguns 

animais morram. Como contemplado no programa de destinação da fauna local 

(CELAN, 2009a), a grande maioria de animais tiveram soltura imediata. Após a 

captura sugere-se fazer um monitoramento do animal para evitar eventos de 

óbito (KOCK et al., 1987), embora aqui não tenham sido realizados 

monitoramentos pós-soltura.  
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6.7.2 Processos infecciosos 

Os processos infecciosos parasitários foram os destacados, sendo 

protozoários intestinais como Entamoeba histolytica e Giardia duodenalis os 

responsáveis de óbito em cinco primatas Alouatta caraya, casos: 3111 fêmea 

adulta, 3115 macho jovem, 3117 fêmea adulta, 3125 fêmea subadulta e 3134 

macho adulto. A parasitose foi associada a manejo sanitário da população de 

atelídeos e processo de estresse crônico. 

Dentro das atividades secundárias a essa pesquisa foi possível associar 

informações hematológicas que corresponderiam a quadro de estresse crônico 

da população de bugio-preto no CETAS. Segundo Sánchez-Sarmiento et al. 

(2011) a avaliação hematológica dos animais que vieram a óbito apresentou 

entre os dias 70-80 de cativeiro a existência de anemia e monocitose leve no 

grupo;  eosinopenia e linfopenia nas fêmeas e linfocitose nos machos. Por volta 

do período compreendido entre os dias 97-157 de cativeiro, às fêmeas com 

leve leucopenia e linfopenia se acentuou. Por outro lado, no macho agravou-se 

a anemia, houve aumento da concentração de hemoglobina, junto com 

leucocitose severa, eosinofilia e linfocitose acentuada. Constatou-se no grupo: 

diminuição do hematócrito e da proteína plasmática total, neutrofilia com desvio 

à esquerda regenerativa e monocitopenia. 

O estresse é um fator a se considerar durante o cativeiro ou transporte 

de primatas para centros de triagem (DE CARVALHO FILHO et al., 2006). 

Durante a captura e cativeiro os animais são suscetíveis ao estresse; quando 

são contidos e sofrem com erros de manejo podem apresentar desequilíbrios 

na homeostasia. Os sinais de estresse, que foram exibidos pelas populações 

em cativeiro e pelos bugios que morreram foram: anorexia, hiporexia, apatia, 

emagrecimento, úlceras gastrointestinais e imunodeficiência (CUBAS, 2007). 

Essa imunossupressão favoreceu o crescimento populacional de parasitas 

oportunistas. 

Não ficou clara a transmissão dos agentes, porém existiu a possibilidade 

de que a apresentação da doença tivera uma relação direta com manejo dos 

recintos e água de bebida. 
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Os primatas do gênero Alouatta que têm sido monitorados em natureza 

nas Américas do Sul e Central e apresentam um habitat de uso extenso por 

grupo ou indivíduos (GÓMEZ-POSADA, 2007; GAVAZZI et al., 2008), fatores 

que diminuem o contacto entre indivíduos e assim uma possível transmissão 

de parasitas. Caso contrário acontece em cativeiro, onde a densidade 

populacional de animais, idade, condição reprodutiva, dieta, temperatura e 

umidade dos recintos são fatores importantes a serem considerados no 

desenvolvimento de uma infecção por protozoários intestinais (MONTENEGRO 

et al., 2010). Os recintos tiveram uma alta densidade populacional, com faixa 

etária e estado reprodutivo diferentes. Sendo assim, diminuiu-se o contato 

entre indivíduos e facilitou-se a contaminação de água e comida com fezes. 

Isso aumentou a possibilidade de re-infestações pela ingestão das formas 

infestantes, os cistos, que ingeridos por um novo hospedeiro iniciam um novo 

ciclo. 

O centro de triagem foi suprido com água que não vinha da rede pública 

por se encontrar numa região afastada de um centro urbano. Dessa forma, 

recebeu a água do rio Sapucaí-mirim, a qual era filtrada antes de ser fornecida 

aos animais, porém sem controle sanitário. Com essa prática, abriu-se mais 

uma possibilidade para re-infestação ou nova contaminação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho foi possível pesquisar os processos e afecções que 

estiveram vinculados à morte de fauna terrestre durante um programa de 

monitoramento e conservação de fauna. 

As informações coletadas permitiram observar que os óbitos de caráter 

não infeccioso são um denominador comum nas atividades de monitoramento 

e resgate. Durante o monitoramento, armadilhas de interceptação deixaram o 

animal susceptível a ataques, predação ou acidentes como hipotermia. 

Também tiveram destaque os óbitos durante a captura e transporte dos 

animais. Nas campanhas de resgate da supressão da vegetação as injúrias 

traumáticas foram as mais recorrentes, acidentes que poderiam diminuir se 

fossem realizadas capturas prévias. No centro de triagem não houve um 

predomínio de óbitos, mas as condições de manejo e infraestrutura 

evidenciaram que o CETAS não foi planejado para suportar uma carga alta de 

animais e para manter essa fauna por tempo prolongado. 

Comparativamente, os óbitos não representaram uma porcentagem alta 

frente ao número de animais que foram resgatados ou monitorados vivos. 

Esses programas poderiam entender melhor o alcance desse manejo 

populacional que realizam se fossem realizados monitoramentos post-soltura. 

Durante o período em que um empreendimento hidrelétrico é 

implantado, os trabalhos diagnósticos para definir a causa de morte podem ser 

limitados. Falta de recursos econômicos, infraestrutura e número de animais 

que podem vir a óbito em um só dia ou inclusive horas podem restringir essa 

função. 

Os eventos aqui registrados apresentam um panorama de como a fauna 

que ocorre na área de influência de um empreendimento hidrelétrico pode ser 

afetada pela perda e fragmentação de seu habitat. O estabelecimento da causa 

de morte é importante para a determinação do processo que terminou no óbito 

do animal. Mas também é importantíssimo relacionar esses eventos com o 

entorno espacial e temporal e a história natural do indivíduo para poder 
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estabelecer a verdadeira magnitude desses eventos na população ou para o 

grupo de estudo.  

A perda de habitat e fragmentação por hidrelétricas no Brasil atinge 

numerosos biomas e espécies silvestres que têm sua sobrevivência 

comprometida, mas por outro lado esses empreendimentos fazem parte da 

política econômica do país. Talvez seja interessante incentivar e tentar obter 

uma fonte de energia mais limpa e conservadora, que não gere uma perda e 

fragmentação de habita e consequentemente comprometa as populações 

silvestres ribeirinhas, sem dúvida. Mas até isso acontecer, vale a pena 

incentivar realização adequada e planejada de programas de monitoramento e 

resgate e ativação de CETAS que podem contribuir na diminuição do impacto 

negativo que esses empreendimentos geram. 

A resolução desses conflitos não é sempre fácil de ser conquistada, mas 

trabalhos em conjunto e em sinergismo com planejadores de 

empreendimentos, empresas de consultoria ambiental e órgãos ambientais 

seria a forma mais adequada de conservação da flora e da fauna. 
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APÊNDICE B – Resultados teste de Qui-quadrado de partição que relacionam as taxas de sobrevivência nos dois períodos de resgate – Guará / São 

Joaquim da Barra, SP - abr 2008-jan 2010 
 
 

Primeiro Período Segundo Período 

Lin : Col Qui-Quadrado GL (ρ) Lin : Col Qui-Quadrado GL (ρ) 

Partição  1 02:02 0,5531 1 0,4571 Partição  1 02:02 17,8279 1 0,0000* 

Partição  2 03:02 2,9769 1 0,0845 

Total  = 4 x 2 0,5531 1 0,4571 Total  = 4 x 2 20,8048 1 0,0000* 

Nota: * ρ<0,05. GL: Graus de liberdade 
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APÊNDICE C – Resultados correlação linear de Pearson entre massa e tamanho corporal em 

roedores e anuros do monitoramento e supressão – Guará / São Joaquim da 
Barra, SP - abr 2008-jan 2010 

 

Monitoramento Supressão 
Roedores Anuros Roedores Anuros 

N (pares) = 61 22 19 14 
r (Pearson) = 0,8666 0,8133 0,7459 0,9206 

IC 95% = 0,79 a 0,92 0,60 a 0,92 0,44 a 0,90 0,76 a 0,97 
IC 99% = 0,75 a 0,93 0,50 a 0,94 0,31 a 0,92 0,67 a 0,98 

R2 = 0,751 0,6614 0,5563 0,8475 
t = 13,3398 6,2503 4,617 8,167 

GL = 59 20 17 12 
(ρ)  = 0,0000* 0,0000* 0,0002* 0,0000* 

Nota: * ρ<0,05. GL: Graus de liberdade. 
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APÊNDICE D – Resultados de regressão linear múltipla realizada em anuros, callitriquídeos, atelídeos, roedores e répteis da ordem Squamata em cativeiro 

no CETAS– Guará / São Joaquim da Barra, SP - abr 2008-jan 2010 
 

Ordem F Regressão (2, 31) (ρ) Coef- parcial de regressão 
(b1) t (p) Coef. parcial de regressão 

(b2) t (p) 

Anuros (n = 34) 39,926 0,0000* 0,9507 8,3394 0,0000* 0,0216 0,2507 0,8037 
Callitriquideos (n = 8) 25,5125 0,0034* 0,9412 7,1046 0,0009* -1,5449 -2,7076 0,0423* 

Atelídeos (n = 7) 9,9244 0,0297* 7,9645 3,7761 0,0195* -0,4697 -0,0403 0,9698 
Rodentia (n = 17) 22,8873 0,0001* 0,431 6,5934 0,0000* -0,0467 -0,3523 0,7299 

Squamata (n = 12) 8,3255 0,0092* 0,6863 3,9957 0,0031* -0,9708 -2,4069 0,0394* 
Nota: * ρ<0,05 
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APÊNDICE E – Resultados teste de partição do Qui-quadrado que relacionam os métodos de 

captura com óbitos no monitoramento e Resgate – Guará / São Joaquim da 
Barra, SP - abr 2008-jan 2010 

 

Partição Lin : Col GL 
Monitoramento Resgate 
Qui-

quadrado (ρ) Qui-
quadrado (ρ) 

Partição  1 02:02 1 32,9243 0,0000* 0,0546 0,8152 
Partição  2 02:03 1 0,4351 0,5095 111,5652 0,0000* 
Partição  3 02:04 1 16,2664 0,0001* 7,7215 0,0055* 
Partição  4 02:05 1 9,8356 0,0017* 5,7517 0,0165* 

Total  = 2 x 5 4 59,4615 0,0000* 125,0930 0,0000* 
Nota: * ρ<0,05. Lin: Linha. Col: Coluna. GL: Graus de liberdade. 
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APÊNDICE F – Resultados teste partição do Qui-quadrado para aves que relacionam os 

principais processos de óbito (classificação da causa de morte) e as etapas 
nas quais aconteceram (monitoramento, resgate ou CETAS) – Guará / São 
Joaquim da Barra, SP - abr 2008-jan 2010 

 

Lin : Col Qui-Quadrado GL (ρ) 

Partição  1 02:02 0,2906 1 0,5898 
Partição  2 03:02 0,6036 1 0,4372 
Partição  3 02:03 0,7282 1 0,3935 
Partição  4 03:03 0,2347 1 0,6280 
Partição  5 02:04 0,3912 1 0,5317 
Partição  6 03:04 0,0903 1 0,7638 

Total  = 3 x 4 2,3386 6 0,8861 
Nota: * ρ<0,05. Lin: Linha. Col: Coluna. GL: Graus de liberdade. 
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APÊNDICE G – Resultados teste partição do Qui-quadrado para anfíbios que relacionam os 

principais processos de óbito (classificação da causa de morte) e as etapas 
nas quais aconteceram (monitoramento, resgate ou CETAS) – Guará / São 
Joaquim da Barra, SP - abr 2008-jan 2010 

 

Lin : Col Qui-quadrado GL (p) 

Partição  1 02:02 2,4313 1 0,1189 
Partição  2 03:02 8,2437 1 0,0041* 
Partição  3 02:03 0,6252 1 0,4291 
Partição  4 03:03 2,3753 1 0,1233 
Partição  5 02:04 1,1307 1 0,2876 
Partição  6 03:04 0,2689 1 0,6040 

Total  = 3 x 4 15,075 6 0,0197* 
Nota: * ρ<0,05. Lin: Linha. Col: Coluna. GL: Graus de liberdade. 
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APÊNDICE H – Resultados teste partição do Qui-quadrado para mamíferos que relacionam os 

principais processos de óbito (classificação da causa de morte) e as etapas 
nas quais aconteceram (monitoramento, resgate ou CETAS) – Guará / São 
Joaquim da Barra, SP - abr 2008-jan 2010 

 

Lin : Col Qui-quadrado GL (p) 
Partição  1 02:02 1,1169 1 0,2906 
Partição  2 03:02 1,2013 1 0,2731 
Partição  3 02:03 18,2074 1 0,0000* 
Partição  4 03:03 1,2645 1 0,2608 
Partição  5 02:04 0,5464 1 0,4598 
Partição  6 03:04 0,1111 1 0,7389 
Partição  7 02:05 6,3420 1 0,0118* 
Partição  8 03:05 0,7725 1 0,3795 

Total  = 3 x 5 29,5620 8 0,0003* 
Nota: * ρ<0,05. Lin: Linha. Col: Coluna. GL: Graus de liberdade. 
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APÊNDICE I – Resultados teste partição do Qui-quadrado para répteis que relacionam os 

principais processos de óbito (classificação da causa de morte) e as etapas 
nas quais aconteceram (monitoramento, resgate ou CETAS) – Guará / São 
Joaquim da Barra, SP - abr 2008-jan 2010 

 

Lin : Col Qui-Quadrado GL (p) 

Partição  1 02:02 0.9913 1 0.3194 
Partição  2 03:02 0.2458 1 0.6201 
Partição  3 02:03 9.6393 1 0.0019* 
Partição  4 03:03 3.9908 1 0.0458* 
Partição  5 02:04 13.4118 1 0.0003* 
Partição  6 03:04 14.9250 1 0.0001* 
Partição  7 02:05 27.4201 1 0.0000* 
Partição  8 03:05 23.3490 1 0.0000* 

Total  = 3 x 5 93.9731 8 0.0000* 
Nota: * ρ<0,05. Lin: Linha. Col: Coluna. GL: Graus de liberdade. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Herpetofauna no rio Sapucaí-mirim da região de São Joaquim da Barra - São 
Joaquim da Barra – 2004 

 

Familia Espécie Habitats Ameaça/SP 

Alligatoridae Caiman latirostris1 R NC 

Amphisbaenidae Amphisbaena mertensi C NC 

Boidae Boa constrictor1 A NC 
Eunectes murinus2 R NC 

Bufonidae Bufo paracnemis APR NC 

Chelidae Hydromedusa tectifera1 R NC 

Colubridae Helicops angulatus R NC 
Liophis reginae C NC 

Mastigodryas bifossatus1 R NC 
Oxyrhopus guibei1 R NC 

Sibynomorfhus mikanii C NC 

Elapidae Micrurus lemniscatus C NC 

Gekkonidae Hemidactylus mabouia AP NC 

Hylidae Scinax fuscovarius AB NC 
Scinax cf.similis R NC 

Leptodactylidae Chiasmocleis albopunctata C NC 
Leptodactylus fuscus C NC 

Leptodactylus mystacinus C NC 
Leptodactylus podicipinus C NC 

Physalaemus cuvieri AC NC 
Physalaemus nattereri C NC 

Teiidae Ameiva ameiva ACP NC 
Tupinambis merianae1 ACP NC 
total de spp/área: 23 

Fonte: Rodrigues et al. (2004) 
 
Nota: Sigla dos habitats: A = Ameaçada (IBAMA, SP), EP = Em perigo (SP), 

VU = Vulnerável (SP), PA = Dados insuficientes e provavelmente 
ameaçada (SP), NC = Não consta na lista. 
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ANEXO B - Avifauna no rio Sapucaí-mirim da região de São Joaquim da Barra - São Joaquim 
da Barra – 2004 

 
Família Espécie Ameaça/SP 

Accipitridae 
Buteo albicaudatus NC 
Buteo brachyurus NC 

Rupornis magnirostris NC 
Anatidae Dendrocygna viduata NC 
Ardeidae Casmerodius albus NC 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis NC 

Cathartidae 
Cathartes aura NC 

Coragyps atratus NC 
Charadriidae Vanellus chilensis NC 

Columbidae 

Columba cayennensis NC 
Columba picazuro NC 

Columbina talpacoti NC 
Leptotila rufaxilla NC 

Leptotila verreauxi NC 
Scardafella squamata NC 

Zenaida auriculata NC 

Cuculidae 
Crotophaga ani NC 

Guira guira NC 
Piaya cayana NC 

Dendrocolaptidae Lepidocolaptes angustirostris NC 
Emberizidae (Coerebinae) Coereba flaveola NC 

Emberizidae (Emberizinae) 

Ammodramus humeralis NC 
Arremon flavirostris NC 

Sporophila caerulescens NC 
Volatinia jacarina NC 

Emberizidae (Icterinae) Icterus cayanensis NC 

Emberizidae (Parulinae) 

Basileuterus flaveolus NC 
Euphonia chlorotica NC 

Piranga flava NC 
Tangara cayana NC 
Tersina viridis NC 

Thraupis sayaca NC 
Herpetotheres cachinnans NC 

Milvago chimachima NC 
Polyborus plancus NC 

Furnariidae 

Automolus rectirostris NC 
Certhiaxis cinnamomea NC 

Cranioleuca vulpine NC 
Furnarius rufus NC 

Synallaxis frontalis NC 

Hirundinidae 
Notiochelidon cyanoleuca NC 

Stelgidopteryx ruficolis NC 
Tachycineta leucorrhoa NC 

Mimidae Mimus saturninus NC 
Motacillidae Anthus lutescens NC 
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ANEXO B - Avifauna no rio Sapucaí-mirim da região de São Joaquim da Barra - São Joaquim 

da Barra – 2004 
 

Continuação 

Família Espécie Ameaça/SP 

Muscicapidae 
Turdus amaurochalinus NC 

Turdus leucomelas NC 

Picidae 

Colaptes campestris NC 
Chrysoptilus melanochlorus NC 

Melanerpes candidus NC 
Picumnus albosquamatus NC 

Veniliornis passerines NC 
Pipridae Antilophia galeata NC 

Psittacidae 

Aratinga áurea NC 
Aratinga solstitialis NC 
Brotogeris chiriri NC 

Forpus xanthopterygius NC 
Rallidae Aramides cajanea NC 

Ramphastidae Ramphastos toco NC 
Sylviidae Polioptila dumicola NC 

Thamnophilidae 

Herpsilochmus longirostris NC 
Taraba major NC 

Thamnophilus doliatus NC 
Thamnophilus punctatus NC 

Threskiornithidae 
Mesembrinibis cayennensis NC 

Theristicus caudatus NC 
Tinamidae Crypturellus parvirostris NC 

Trochilidae 

Amazilia fimbriata NC 
Amazilia versicolor NC 

Eupetomena macroura NC 
Phaethornis pretrei NC 
Thryothorus leucotis NC 
Troglodytes aedon 

 NC 
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ANEXO B - Avifauna no rio Sapucaí-mirim da região de São Joaquim da Barra - São Joaquim 

da Barra – 2004 
 

Conclusão 
Família Espécie Ameaça/SP 

Tyrannidae 

Camptostoma obsoletum NC 
Cnemotriccus fuscatus NC 

Colonia colonus NC 
Elaenia flavogaster NC 
Fluvicola nengeta NC 

Lathrotriccus euleri NC 
Machetornis rixosus NC 

Megarynchus pitanguá NC 
Myiarchus ferox NC 

Myiarchus tyrannulus NC 
Myiozetetes cayanensis NC 

Myiozetetes similis NC 
Pitangus sulphuratus NC 
Todirostrum cinereum NC 

Todirostrum plumbeiceps NC 
Tyrannus melancholicus NC 

Vireonidae Cyclarhis gujanensis NC 
 total spp p/área: 122  

Fonte: Rodrigues et al. (2004) 
 
Nota: Sigla dos habitats: A = Ameaçada (IBAMA, SP), EP = Em perigo (SP), VU = Vulnerável 
(SP), PA = Dados insuficientes e provavelmente ameaçada (SP), NC = Não consta na lista. 
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ANEXO C - Mastofauna no rio Sapucaí-mirim da região de São Joaquim da Barra - São 

Joaquim da Barra – 2004 
 

Família Espécie Ameaça/SP 
Didelphidae Didelphis albiventris NC 

Gracilinanus agilis NC 
Monodelphis kunsi NC 

Phyllostomydae (Stenoderminae) Artibeus lituratus NC 
Sturnira lillium NC 

Platyrrhinus lineatus NC 
Phyllostomidae (Caroliinae) Carollia perspicillata NC 

Phyllostomidae (Glossophaginae) Glossophaga soricina NC 
Anoura caudifera NC 

Phyllostomidae (Desmodontinae) Desmodus rotundus NC 

Molossidae Molossops cf temminckii NC 
Molossus molossus NC 

Molossops sp NC 
Vespertilionidae Lasiurus sp NC 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus NC 

Callithrichidae Callithrix penicillata A - VU 

Cebidae Cebus nigritus1 NC 

Atelidae Alouatta caraya1 A - EP 

Canidae Cerdocyon thous NC 

Mustelidae Lutra longicaudis1 A - VU 

Cervidae Mazama sp NC 

Muridae Akodon cf montensis NC 
Oligoryzomys nigripes NC 

Oligoryzomys sp NC 
Oecomys cf concolor NC 

Bolomys lasiurus NC 
Calomys tener NC 

Caviidae Cavia aperea NC 
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ANEXO C - Mastofauna no rio Sapucaí-mirim da região de São Joaquim da Barra - São 

Joaquim da Barra – 2004 (Continuação) 
 

                                                                                         Conclusão 
Família Espécie Ameaça/SP 

Agoutidae Agouti paca1 A - VU 

Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris NC 
total de spp/área: 32 

Fonte: Rodrigues et al. (2004) 
 
Nota: Sigla dos habitats: A = Ameaçada (IBAMA, SP), EP = Em perigo (SP), 
VU = Vulnerável (SP), PA = Dados insuficientes e provavelmente ameaçada 
(SP), NC = Não consta na lista. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

ANEXO D – Lista de causa de morte segundo Montalli (1991) 
 

 

Agente físico 
Cardiovascular 
Circulatório  
Congênito 
Cutâneo 
Digestivo 
Endócrino 
Estresse 
Eutanásia 
Hematopoiético 
Iatrogênico, procedimentos 
Idiopático 
Imunológico 
Indeterminado, ausência de carcaça 
Indeterminado, autólise 
Infeccioso, agente indeterminado 
Infeccioso, bacteriano 
Infeccioso, fúngico 
Infeccioso. Viral 
Metabólico 
Músculo-esquelético 
Não evidente 
Neoplasia 
Nutricional 
Parasitismo 
Perinatal 
Peritônio 
Reprodutivo 
Respiratório 
Sensitivo 
Sistema nervoso central 
Toxicidade 
Trauma, acidental 
Trauma, auto-infringido 
Trauma, indeterminado 
Trauma, maternal 
Trauma, predador 
Trauma, social 
Trauma, vandalismo 
Urinário 
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ANEXO E – Autorização para visitar o Processo SMA 15.406/2010 referente à PCH Palmeiras, 

por parte do Centro de Fauna Silvestre da Secretaria do Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo – São Paulo - 2012 
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