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1. Apresentação
A Mata Atlântica vem sofrendo ao longo dos anos com a intensa retirada de
cobertura vegetal (CNC, 2012), com o aumento da densidade populacional,
áreas que antes eramflorestas, foram substituídas, fragmentadas e isoladas
para o avanço da urbanização, agricultura e agropecuária. Essa questão vem
ocorrendo desde a colonização portuguesa, sendo necessárias ações para a
restauração florestal. Segundo Rechet al. (2015), o território brasileiro tem
como característica a destruição dos recursos naturais, com a substituição
das florestas por outros usos do solo.

Hoje restam 12% de Floresta atlântica, que se estende em 17 estados, sendo
que 72% dos brasileiros estão inseridos nesse bioma, concentrando 70% do
PIB nacional (SOS MATA ATLÂNTICA, 2019)

A necessidade de monitorar e restaurar a floresta atlântica tem carater
emergencial,

pois

desempenha

um

papel

fundamental

em

questões

socioambientais, prestando inúmeros serviços ecossistêmicos

como a

manutenção dos recursos hídricos, regulação do clima, a estabilidade
geológica, a proteção do solo, preservando também a paisagem natural,
desempenhando medidas cruciais na mitigação do impacto da poluição, e do
aquecimento global. Além de abrigar umas das maiores biodiversidades do
planeta (SOS MATA ATLÂNTICA, 2019).

Segundo Garcia et al. (2013) intervenções na estrutura da vegetação
trazem efeitos diretos na fauna, isso porque altera para mais ou para
menos a disponibilidade de alimento e abrigo, além de diminuir a área de
vida dos animais. A fauna depende da flora em vários níveis de consumo,
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em contrapartida a flora também depende da fauna, pois tal, configura um
importante mecanismo de dispersão de sementes e polinização, controle
populacional e também se soma a essa interação, o meio físico, que contribui
com solo e clima, influenciando na composição das florestas, gerando uma
perfeita interação entre fauna, flora e meio físico, evidenciando uma
interdependência (ALMEIDA,1996).

A região de Guararema, particularmente a porção sul do município, onde está
inserida o Refúgio de Vida Silvestre

do Bicudinho (RVS do Bicudinho),

representa uma área de grande interesse sob o ponto de vista de
conservação

da

diversidade

de

fauna.

Considerando

somente

aves

e

mamíferos, dois grupos bastante sensíveis a alterações antrópicas, foram
registradas respectivamente 253 e 20 espécies, incluindo muitas sensíveis e
ameaçadas de extinção. O Refúgio de Vida Silvestre do Bicudinho foi a
primeira Unidade de Conservação

legalmente estabelecida, que tem como

objetivo a proteção de uma ave que só ocorre em Guararema e região. Dessa
forma a RVS do Bicudinho terá importância global em assegurar o futuro do
Bicudinho-do-brejo-paulista e de outras espécies ameaçadas, como o Saguida-serra-escuro, Pixoxó e Águia-cinzenta. Além de ser um importante
provedor de serviços ecossistêmicos, contribuindo com a preservação de
recursos hídricos, captação de carbono atmosférico, produção de oxigênio e
regulação do clima (PREFEITURA DE GUARAREMA, 2019)
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2. Objetivo geral
O presente estudo, tem como objetivo , o registro preliminar da fauna,
especificamente dos seguintes grupos zoológicos: avifauna, mastofauna e
anurofauna do RVS do Bicudinho, no município de Guararema-SP.

3. Objetivos específicos
Subsidiar o Plano de Manejo do RVS do Bicudinho;
Registrar

a

fauna

local

e

contribuir

com

o

conhecimento

da

biodiversidade regional;
Contribuir com informações significativas que auxiliem nas futuras
tomadas de decisão que possam ampliar e melhorar os atributos da
RVS e seu entorno, para proteção não só do

Bicudinho-do-brejo-

paulista, mas de toda biodiversidade existente na área.

Imagem 01: Pichororé (Synallaxis ruficapilla).
Fonte: Augusto dos Santos, 2022.
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4. Método
4.1. Área de estudo
A área de estudo se localiza no município Guararema situada no estado de
São Paulo e é um dos 39 municípios da Região Metropolitana de São
Paulo, e fica inserido entre a bacia do alto tietê e o vale do rio Paraíba do
sul, com 29.453 habitantes (IBGE, 2016),e possui uma área de 270,816 km²
(IBGE, 2018).

O município conta com aproximadamente 7.000 ha de cobertura vegetal, o
que representa cerca de 28% da área total do município. Entretanto,
somente cerca de 278 ha (1%) representam áreas de mata, sendo 3.600 ha
de áreas de capoeira (13%), em estágios iniciais ou médios de regeneração
e outros 3.600 (13%) de áreas de reflorestamento (PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARAREMA, 2019).

O RVS do Bicudinho faz parte do do bioma Mata Atlântica, com
predominância de floresta ombrófila densa, abrangendo um território total
de 2.372,57 ha de área e 72,03 km de perímetro (Figura 1).

O uso do solo dentro dos limites propostos para o RVS (Figura 3)
corresponde em sua maior parte às formações florestais (56,18% da área),
e

produção

silvícola

de

Eucalyptus

spp.(24,17%),

localizada

quase

inteiramente dentro das plantas da Suzano Papel e Celulose. Há ainda
19,64% da área com ocupações onde não foram identificadas atividades
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conflitantes com os objetivos do Refúgio de Vida Silvestre. Dentro do
polígono existe grande riqueza de corpos d’água, e sua proteção e a das
matas ao seu entorno contribuem para a manutenção dos corpos hídricos
existentes na área, porção significativa da malha hídrica de Guararema.

As coletas de dados foram realizadas em fragmentos florestais de mata
nativa inserida na fazenda Banco, de propriedade da Suzano Papel e
Celulose.

As

plantadas

adjacências

de

eucalipto,

do

fragmento

ambiente

que

constituem-se
promove

o

de

florestas

mecanismo

da

"permeabilidade" na paisagem, já demonstrado em diversos estudos. A
capacidade

das

florestas

plantadas,

quando

bem

manejadas,

de

minimizarem os impactos sobre fragmentos, possibilitar o fluxo gênico das
populações faunísticas e florísticas e aumentar a área de vida dos grupos
zoológicos já foi verificada em diversos estudos. (PREFEITURA DE
GUARAREMA, 2019; OLIVEIRA, 2002).

Imagem 02: Câmera trap instalada..
Fonte: Acervo pessoal (Instituto Suinã).
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Imagem 03: Mapa com localização e limites do RVS do Bicudinho Guararema, SP.
Fonte: Prefeitura de Guararema
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Imagem 04: Mapa do uso do solo - RVS do Bicudinho Guararema, SP.
Fonte: Prefeitura de Guararema

4.2. Inventários
4.2.1. Mastofauna
A

mastofauna

está

envolvida

em

diversos

papéis

ecológicos,

desempenhando importância fundamental em todos níveis tróficos em
que atua. O controle populacional de suas presas, a dispersão de
sementes e a regeneração das matas são alguns exemplos de sua
importância. Além disso, algumas espécies podem ser consideradas
bioindicadores do nível de preservação das áreas em que ocorrem (ABREU
JR e KÖHLER, 2009).
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Os mamíferos compreendem uma variação morfológica, tamanho, hábitos
alimentares e comportamentos bastante ampla e distinta. Dessa forma os
métodos de estudo desse grupo diferem na mesma proporção. Táxons de
grande e médio porte tendem a necessitar de áreas maiores e densidade
populacional menores, e as metodologias comumente empregadas são
armadilhas fotográficas, observação direta e identificação de vestígios.
(OLIVEIRA, 2007).

Os

métodos

utilizados

foram

armadilhas

de

pegadas,

armadilhas

fotográficas e observação direta. Foram instaladas 3 armadilhas de
pegadas com substrato arenoso, de 50x50cm, distribuídas em transecto
linear com distanciamento de 40m entre as armadilhas. As armadilhas
ficaram instaladas durante 3 meses com amostragens mensais, totalizando
12 dias de esforço de captura, foram monitoradas diariamente e nos dias
chuvosos adicionou-se coberturas às parcelas de areia, para não haver
interferência da chuva nas pegadas deixadas nos plots. Foram instaladas 3
câmeras

armadilhas

(Câmera

-23.4743426,-45.9919*765/

1:

Câmera

-23.4740401,-45.991527/
3:

-

Câmera

23.4751184,-45.9905541),

2:
as

câmeras permaneceram durante 7 noites e 9 dias captando imagens,
também sendo monitoradas diariamente. A seguir apresentamos alista de
espécies identificadas:
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Nº

Nome científico

Nome popular

Grau de ameaça

01

Leopardus sp.

Gato-do-mato

-

02

Callithrix aurita

Sagui da serra escuro

Ameaçado de extinção (EN)

03

Cerdocyon thous

Cachorro do mato

Pouco preocupante (LC)

04

Chrysocyon brachyurus

Lobo guará

Quase ameaçada (NT)

05

Cuniculus paca

Paca

Pouco preocupante (LC)

06

Dasypus novemcinctus

Tatu galinha

Pouco preocupante (LC)

07

Didelphis aurita

Gambá de orelha preta

Pouco preocupante (LC)

08

Galictis cuja

Furão

Pouco preocupante (LC)

09

Leopardus pardalis

Jaguatirica

Pouco preocupante (LC)

10

Mazama gouazoubira

Veado catingueiro

Pouco preocupante (LC)

11

Nasua nasua

Quati

Pouco preocupante (LC)

12

Nectomys squamipes

Rato d'água

Pouco preocupante (LC)

13

Micoureus cinereus

Cuíca

Pouco preocupante (LC)

14

Siurus aestuans

Esquilo serelepe

Pouco preocupante (LC)

Tabela 01: Lista de espécies identificadas

Link para acesso das imagens das câmeras trap:
https://drive.google.com/drive/folders/142qp_f
Q1oSB6IlPRlVVx8uoORw35Za0k?usp=sharing
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Discussão:
O resultado do inventário preliminar resultou na presença de 15 espécies
de mamíferos. Dentre elas destacam-se o Sagui da serra escuro, o Gatodo-mato e Lobo-guará, que são espécies com algum grau de ameaça,
segundo a lista vermelha da IUCN.

Das 15 espécies ocorrentes, 14 aparecem em levantamento realizado por
Manzatti e Franco(2012), na Serra do Itapeti.

A presença de animais carnívoros especialistas, que estão no topo de
cadeia

alimentar

(Gato-do-mato,

jaguatirica

e

Lobo-guará),

pode

representar a qualidade e a importância das áreas em estudo, isso porque
tais animais necessitam de especificidades ambientais para ocorrer, os
níveis tróficos subsequentes a esse grupo devem estar minimamente
estáveis,

evidenciando

o

relativo

equilibrio

ambiental

das

áreas

(MANZATTI E FRANCO, 2006)

O sagui da serra escuro é uma espécie endêmica do Brasil que ocorre
majoritariamente na mata atlântica, em diferentes tipologias florestais, nos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e hoje consta como
Em perigo(EN) de extinção segundo a lista vermelha da IUCN. Para o
estado de São Paulo, a situação dos riscos envolvem pecuária, expansão
urbana, especulação imobiliária, grandes obras e empreendimentos,
atropelamentos,

incêndios

florestais,

outra

ameaça

é

hibridação

e

competição com espécies exóticas/invasoras, fator que é extremamente
preocupante, porém ainda não existe um diagnóstico preciso da atual
situação ao longo da distribuição geográfica da espécie.(ICMBio, 2022)
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Imagem 05: Captura de imagem da espécie Cuniculus paca.
Fonte: Acervo pessoal (Instituto Suinã)

Imagem 06: Captura de imagem da espécie Sciurus aestuans.
Fonte: Acervo pessoal (Instituto Suinã)
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Imagem 07: Armadilha de pegada (com cobertura).
Fonte: Acervo pessoal (Instituto Suinã)

Imagem 08: Armadilha de pegada.
Fonte: Acervo pessoal (Instituto Suinã)
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Imagem 09: Captura do rastro de Chrysocyon brachyurus.
Fonte: Acervo pessoal (Instituto Suinã)

Imagem 10: Captura do Rastro de Leopardus pardalis.
Fonte: Acervo pessoal (Instituto Suinã)
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4.2.2. Avifauna
Alterações estruturais e de composição da vegetação trazem efeitos
diretos nas diversas populações de aves, isso porque há o distúrbio de
áreas de forrageio, nidificação e abrigo. Os múltiplos estratos florestais
fornecem recursos heterogêneos que sustentam uma ampla diversidade
de aves. Quando ocorre a perturbação antrópica destes locais, ocorre
também a comutação de espécies de aves frugívoras e insetívoras,
especialistas,

por

espécies

onívoras,

generalistas.

O

que

causa

conturbação da disposição das aves do local (IARTELLI, 2012)

As aves são grandes dispersores de sementes e estabelecem relação
direta

com

a

comunidade

arbórea

e

também

com

outros

grupos

faunísticos, pode-se afirmar que são um táxon de suma importância para
monitorar e avaliar fragmentos florestais e suas dinâmicas (VOLPATO et al,
2018).

As incursões foram realizadas no mês de março, decorreram 8 dias de
coleta para o levantamento, iniciando o trajeto às 6:30h e finalizando em
torno das 10h30, totalizando 32 horas de esforço amostral . Utilizou-se o
método de trajeto irregular e ponto fixo, que consiste em caminhadas
lentas, sem velocidade fixa e com paradas em pontos fixos, para
observação direta e reconhecimento sonoro do canto das aves (FERREIRA,
2014), um gravador portátil foi utilizado para gravação de vocalizações e
para atrair algumas espécies através da reprodução de sua vocalização.
Como método auxiliar foram utilizadas 3 câmeras traps (Câmera 1-23.4740401,-45.991527) (Câmera 2- 23.4743426,-45.9919*765) (Câmera 323.4751184,-45.9905541). Segue lista de espécies identificadas:
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Nº

Nome científico

Nome popular

Grau de ameaça

01

Comptostoma obsoletum

Risadinha

Pouco preocupante (LC)

02

Conopophaga lineata

Chupa-dente

Pouco preocupante (LC)

03

Automolus leucophthalmus

Barraqueiro-do-olho-branco

Pouco preocupante (LC)

04

Basileuterus culicivorus

Pula-pula

Pouco preocupante (LC)

05

Chiroxiphia caudata

Tangará

Pouco preocupante (LC)

06

Columbina talpacoti

Rolinha-roxa

Pouco preocupante (LC)

07

Crypturellus obsoletus

Inhambuguaçu

Pouco preocupante (LC)

08

Cyclarhis gujanensis

Pitiguari

Pouco preocupante (LC)

09

Dysithamnus mentalis

Chiquinha-lisa

Pouco preocupante (LC)

10

Euphonia pectoralis

Ferro-velho

Pouco preocupante (LC)

11

Geotrygon montana

Pariri

Pouco preocupante (LC)

12

Hypoedaleus guttatus

Chocão-carijó

Pouco preocupante (LC)

13

Leptopogon amaurocephalus

Cabeçudo

Pouco preocupante (LC)

14

Leptotila verreauxy

Juriti-pupu

Sem dados

15

Manacus manacus

Rendeira

Pouco preocupante (LC)

16

Megarynchus pitangua

Neinei

Pouco preocupante (LC)

17

Melanerpes candidus

Pica-pau-branco

Pouco preocupante (LC)

18

Mionectes rufiventris

Abre-asa-de-cabeça-cinza

Pouco preocupante (LC)
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Nº

Nome científico

Nome popular

Grau de ameaça

19

Myiophobus fasciatus

Filipe

Pouco preocupante (LC)

20

Pachyramphus polychopterus

Caneleiro-preto

Pouco preocupante (LC)

21

Phaethornis pretei

Rabo-branco-acanelado

Pouco preocupante (LC)

22

Piaya cayana

Alma-de-gato

Pouco preocupante (LC)

23

Picumnus cirratus

Picapauzinho-barrado

Pouco preocupante (LC)

24

Platyrinchus mystaceus

Patinho

Pouco preocupante (LC)

25

Psittacara leucophthalmus

Periquitão

Pouco preocupante (LC)

26

Rhopias gularis

Choquinha-de-garganta
pintada

Pouco preocupante (LC)

27

Rupornis magnirostris

Gavião-carijó

Pouco preocupante (LC)

28

Schiffornis virescens

Flautim

Pouco preocupante (LC)

29

Setophaga pitiayumi

Mariquita

Pouco preocupante (LC)

30

Synallaxis ruficapilla

Pichororé

Pouco preocupante (LC)

31

Tachyohonus coronatus

Tiê-preto

Sem dados

32

Thalurania glaucopis

Beija-flor-fronte-violeta

Pouco preocupante (LC)

33

Thraupis sayaca

Sanhaço-cinzento

Pouco preocupante (LC)

34

Tolmomyias susphurescens

Bico-chato-de-orelha-preta

Sem dados

35

Trichothraupis melanops

Tiê-de-topete

Pouco preocupante (LC)

36

Turdus leucomelas

Sabiá-branco

Pouco preocupante (LC)
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Nº

Nome científico

Nome popular

Grau de ameaça

37

Veniliornis spilogaster

Pica-pau-verde-carijó

Pouco preocupante (LC)

38

Vireo chivi

Juruviara

Pouco preocupante (LC)

39

Xiphocolaptes albicollis

Arapaçu-de-garganta-branca

Pouco preocupante (LC)

40

Xiphorhynchus fuscus

Arapaçu-rajado

Pouco preocupante (LC)

Tabela 02: Lista de espécies identificadas

Discussão:
O inventário preliminar da avifauna resultou em um total de 40 espécies.
Destas, 35 aparecem em inventário realizado por Iartelli (2012), na serra do
Itapeti e adjacencias, em Mogi das Cruzes-SP. O número total de espécies
levantadas foi de 185, com incursões de 1999 a 2004. Desta forma, o
presente

levantamento

corresponde

a

21%

do

total

de

espécies

inventariadas neste por Iartelli (2012).

A presença da espécie onívora de grande porte que se alimenta no chão,
Crypturellus obsoletus, é de grande valor cinegético que habita matas
densas. Segundo (DÁRIO et al , 2002 apud TERBORGH & WESKE, 1969),
esta espécie está entre os representantes mais ameaçados de extinção
pela fragmentação de áreas florestais.

Fica evidente a necessidade da realização de mais levantamentos
quantitativos e qualitativos, como a dispersão de sementes, efeito de
borda, polinização, para que haja dados robustos que possam ser
empregados na tomada de decisão da conservação dessa importante
Unidade de Conservação.
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Imagem 11: Pichororé (Synallaxis ruficapilla).
Fonte: Augusto dos Santos, 2022.

Imagem 12: Patinho (Platyrinchus mystaceus).
Fonte: Augusto dos Santos, 2022.
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Imagem 13: Rendeira (Manacus manacus).
Fonte: Augusto dos Santos, 2022.

Imagem 14: Barraqueiro de olho branco (Automolus leucophthalmus).
Fonte: Augusto dos Santos, 2022.
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Imagem 15: Pariri (Geotrygon montana).
Fonte: Acervo pessoal (Instituto Suinã)

4.2.3. Anurofauna
Muitos atributos sinapomórficos, ciclo de vida e do comportamento dos
anfíbios

anuros

os

tornam

tornando-os

excelentes

empregada

para

biodiversidade

e

suscetíveis

bioindicadores.

explicitar
escolha

a

de

às

alterações

Tal

necessidade
áreas

no

característica
da

prioritárias,

ambiente,
pode

ser

conservação

da

fundamentais

para

perpetuação das espécies. (YAMAMOTO e BERTOLUCI, 2013)

A mata atlântica abriga mais de 500 espécies de anuros dos quais cerca
de 80% são endêmicos. Essa diversidade deve-se aos vários tipos de
barreiras geográficas que isolam as populações e criam altos níveis de
especiação. A condição climática imposta pelas fitofisionomias e as
distintas estratificações, bem como fatores abióticos como altitude,
índices

pluviométricos

e

umidade,

influenciam

diretamente

nas

populações de anuros. (BERTOLUCI et al, 2021)
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Foram dedicados 8 dias de coleta, em fragmento florestal inserido na
Unidade de conservação Refúgio de Vida Silvestre do Bicudinho, a
procura ocorreu em corpos d'água lênticos e lóticos, temporários e
permanentes e arredores, e na serapilheira, no interior da mata, no
período noturno.

Os anuros foram registrados pelo método de procura ativa (HEYER et al,
1994),

e

a

identificação

características

morfológicas

das
e

espécies
consulta

se
à

deu

pela

literatura

vocalização,

especializada

e

especialistas. Os indivíduos foram coletados, fotografados e liberados nos
locais de captura. Segue lista de espécies identificadas:

Nº

Nome científico

Nome popular

Grau de ameaça

01

Rhinella crucifer

Cururuzinho

Pouco preocupante (LC)

02

Adenomera ajurauna

-

Dados deficientes (DD)

03

Boana faber

Sapo-martelo

Pouco preocupante (LC)

04

Ischnocnema sp.

-

-

05

Em identificação

-

-

06

Em identificação

-

-

07

Eleutherodactylus spp

Rãnzinha

-

Tabela 03: Lista de espécies identificadas
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Imagem 16: Rhinella crucifer.
Fonte: Acervo pessoal (Instituto Suinã)

Imagem 17: Boana Faber.
Fonte: Augusto dos Santos, 2022.
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Imagem 18: Ischnocnema sp.
Fonte: Acervo pessoal (Instituto Suinã)

Imagem 19: Adenomera ajurauna
Fonte: Acervo pessoal (Instituto Suinã).
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Imagem 20: Eleutherodactylus spp.
Fonte: Acervo pessoal (Instituto Suinã).

Discussão:
Foram coletadas 6 espécies de anfíbios anuros, 2 espécies estão em fase
de identificação. As coletas aconteceram no mês de março, caracterizado
pelo início da estação outono, que marca o final do período chuvoso e
início das quedas de temperatura, e lembrando das características
morfológicas da maioria dos anuros, como por exemplo a pele permeável,
e elementos que interligam características fisiológicas com fatores
comportamentais,

como

a

necessidade

de

ambientes

úmidos

para

depositar os ovos, houve a baixa densidade de indivíduos coletados.
(YAMAMOTO e BERTOLUCI, 2013).
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5. Considerações finais
Constata-se

a

necessidade

da

realização

de

mais

levantamentos

quantitativos e qualitativos, para todos agrupamentos faunísticos. O
município de Guararema, assim como o Refúgio de Vida Silvestre do
Bicudinho, demonstram ter relevância no quesito fauna , portanto é
imprescindível ações que assegurem a conservação dos remanescentes
florestais, bem como a ampliação dos mesmos.

Imagem 21: Captura de imagem do Lagarto (Enyalius spp)
Fonte: Acervo pessoal (Instituto Suinã)
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