
Levantamento qualitativo e quantitativo da fauna de vertebrados e 
recomposição de mata ciliar na Bacia do Rio do Peixe

O Brasil é um dos países com a maior biodiversidade do mundo, com uma riqueza praticamente inestimável de

plantas e animais. Segundo Lewinsohn e Prado (2005), há no país aproximadamente 13% de todas as espécies do

mundo, cerca de 1,8 milhões. Entretanto, o conhecimento a respeito de toda essa riqueza é ainda muito limitado,

sendo a cada ano descritas centenas de espécies novas, principalmente em países predominantemente tropicais

como o Brasil. Em termos de biodiversidade, o estado de Santa Catarina se destaca uma vez que sua área está

inserida no bioma Mata Atlântica, considerado um dos hotspots do planeta, onde ocorre grande biodiversidade de

fauna e flora e onde as ações de conservação são mais urgentes. O estado compreende diversos ecossistemas, tais

como a floresta atlântica e suas vegetações associadas (como restingas, dunas e mangues), campos e campos de

altitude, matas de araucária e florestas deciduais (figura 1).

Figura 1. Alguns ambientes amostrados pela Meta 1 Componente 4 para o levantamento de vertebrados 

Materiais e Métodos
Para o registro das espécies de anfíbios, répteis e mamíferos, os métodos de amostragem utilizados foram: a)

Observação direta e vestígios; b) armadilhas tipo gaiolas (Young) (figura 2) e shermanns c) procura ativa; d)
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Observação direta e vestígios; b) armadilhas tipo gaiolas (Young) (figura 2) e shermanns c) procura ativa; d)

encontros ocasionais; e) procura em estradas; f) armadilhas de interceptação e queda; g) registro sonoro (anfíbios);

h) Redes de neblina (mamíferos voadores) (figura 4) e i) Armadilha fotográfica (mamíferos). Para os registros da

avifauna foram utilizados avistamentos e observadas os espécimes com auxílio de binóculo.

Figura 2. Armadilhas tipo gaiolas Figura 3 Armadilha de interceptação e queda Figura 4. Redes de neblina

Resultados
Os registros realizados ao longo da execução do projeto são fundamentais para o conhecimento da fauna de

vertebrados da Bacia do Rio do Peixe, SC. Os pequenos fragmentos e as paisagens onde estão inseridos os

vertebrados apresentam uma diversidade homogênea e condizente com os tamanhos dos mesmos. Ao longo do

período amostrado observou-se que a abundância de algumas espécies, p.e. roedores, D. albiventris e N. nasua é

alta, principalmente nos fragmentos conectados aos rios. Porém percebeu-se o grande impacto gerado nestas

populações com a expansão dos ambientes urbanos, uma vez que foram registrados muitos animais atropelados e

alimentando-se de lixo doméstico.

Aplicações práticas, relevância social e perspectivas de atividades futuras
Ao longo do projeto foram realizadas atividades paralelas ao levantamento da fauna. Ao conhecermos os animais da

região, pôde-se trabalhar a conscientização ambiental em relação dos mesmos através de palestras, notícias em

jornais, caminhadas ecológicas e exposições para a comunidade em geral. Abordou-se a questão de ecologia

urbana de animais silvestres, acidentes com animais peçonhentos, zoonoses etc, com exemplos das espécies

encontradas durante o levantamento. Pouco se sabe ainda sobre quantas e quais espécies utilizam e conseguem

manter populações viáveis em determinados ambientes. Sendo assim, o conhecimento sobre a diversidade é

extremamente importante para o propostas que visem à conservação das espécies, pois pode subsidiar políticas

públicas mais eficientes para as prioridades de conservação e manejo (PRIMACK; RODRIGUES, 2003). Estamos

dando continuidade, através de Trabalhos de Conclusão de Curso, ao levantamento de vertebrados da área de

forma mais sistematizada para cada grupo além disso, a Dra Fernanda D´Agostini está orientando acadêmicos do
Curso de Ciências Biológicas da UNOESC sob coorientação do MSC. Roberto Degenhart, em estudos

microbiológicos (enterobactérias) em espécimes silvestres encontrados em ambientes antropizados e sob

coorientação do Dr. Glauber Wagner com estudos populacionais utilizando marcadores moleculares em quirópteros.


