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1 INTRODUÇÃO 

O Plano de Proteção à Fauna (PPAF) representa uma importante ferramenta 

estratégica utilizada na orientação das ações de resposta referentes à fauna em caso 

de acidente com vazamento de óleo no mar. Fornece informações sobre as espécies 

de animais selvagens que potencialmente venham a ser atingidas durante um 

incidente e otimiza o direcionamento das respostas para que estas sejam rápidas e 

eficientes, minimizando o impacto sobre as populações naturais. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo deste Plano de Proteção à Fauna é apresentar os grupos taxonômicos 

prioritários e as áreas prioritárias para a fauna silvestre  em caso de vazamento de 

óleo na Bacia de Santos. Este documento complementa o Plano de Vazamento de 

Óleo na Bacia de Santos (PEVO-BS) da PETROBRAS em relação as estratégias de 

proteção, resgate e reabilitação à fauna. 

2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do presente Plano são: 

L Descrever as espécies/grupos taxonômicos prioritários para proteção em 

caso de vazamento de óleo; 

L Detalhar as estratégias de respostas, apresentadas sob uma abordagem de 

dois níveis: Resposta Secundária, a qual visa manter a fauna afastada do 

óleo, e Resposta Terciária, cuja captura e tratamento à fauna oleada estão 

envolvidas. 

3 METODOLOGIA E APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

As áreas prioritárias para proteção à fauna do Plano de Proteção a Fauna 

(PPAF)  foram indicadas seguindo o critério de presença de características 

ambientais que estimulam a ocorrência e a concentração da fauna, seja para 

reprodução, alimentação ou abrigo. Os habitats preferenciais utilizados pelos 

animais descritos nas localidades selecionadas neste estudo foram: Unidades de 

Conservação Federais do Sudeste e Sul do Brasil que contém foz de rio, 
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manguezais, planícies de maré, sítios de nidificação de aves marinhas e áreas de 

reprodução/concentração de cetáceos. 

O Parecer nº 446/12 emitido pelo IBAMA em dezembro/2012 indicou algumas 

áreas prioritárias e grupos prioritários e solicitiou que a PETROBRAS indicasse 

outros.  

Os grupos taxonomicos prioritários indicados pelo IBAMA foram: 

• Pinguim-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus); 

• Toninha (Pontoporia blainvillei). 

• Quelônios marinhos;  

• Baleia-de-Bryde (Balaenoptera edeni); 

A seleção dos grupos taxonômicos pela PETROBRAS baseou-se nos seguintes 

critérios:  

• Vulnerabilidade ao óleo - áreas com probabilidade de toque superior a 30%;  

• espécies protegidas ou ameaçadas de extinção ou com presença 

expressiva na área e que utilizam a área em alguma fase do seu ciclo biológico 

(descanso, reprodução, alimentação); 

Os grupos prioritários indicados pela PETROBRAS foram: 

 - Sotallia guianensis (boto cinza) – residentes, com presença significativa em 

estuários;  

 - Eubalaena australis (baleia franca) – área de reprodução na costa de SC; 

- Arctocephalus australis (lobo marinho sul americano) – número significativo de 

registros no SIMMAM (Sistema de Apoio ao Monitoramento de Mamíferos 

Marinhos) e literatura especializada;  

 - Aves marinhas insulares residentes: Sula leucogaster (atobá); Fragatta sp. 

(fragata), Sterna sp. (trinta-réis)  

- aves marinhas que nidificam nas ilhas costeiras; 

- aves marinhas oceânicas: Albatrozes e petréis; 

- aves limícolas; 
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A seleção das áreas prioritárias baseou-se nos seguintes critérios:   

• Vulnerabilidade ao óleo - áreas com probabilidade de presença da mancha 

de óleo superior a 30% em decorrência de um cenário de pior caso;  

• Unidades de Conservação (UCs) Federais que contemplam exclusivamente 

biomas marinhos;

As áreas prioritárias são: 

1. Área de Proteção Ambiental do Cairuçu (RJ); 

2. Estação Ecológica Tupiniquins (SP); 

3. Estação Ecológica Tupinambás (SP); 

3.1. Arquipélago dos Alcatrazes; 

4. Parque Estadual Marinho da Laje de Santos (SP); 

4.1. Laje de Santos; 

5. Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro (SP);  

5.1. Laje da Conceição; 

6. Área de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe (SP); 

7. Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Sul (SP);  

8. Estação Ecológica Juréia-Itatins (SP); 

9. Parque Estadual da Serra do Mar (SP); 

10. APA e ARIE da Ilha Comprida (SP); 

11. Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba (PR)

12. Parque Nacional do Superagui (PR); 

13. Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais (PR); 

13.1. Ilha dos Currais; 

14. Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (SC); 

15. Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (SC); 

15.1. Arquipélago das Ilhas Moleques do Sul; 

16. Área de Proteção Ambiental de Anhatomirim (SC);

17. Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (SC); 

17.1. Ilha Deserta; 

18. Ilhota da Galheta (SC); 

19. Refúgio de Vida Silvestre Ilha dos Lobos (RS); 

20. Parque Nacional Lagoa do Peixe (RS); 
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As localidades selecionadas como prioritárias foram descritas com apresentação 

das vias de acesso, principais grupos taxonômicos presentes, além do critério de 

escolha, utilizado na seleção da localidade e a Unidade de Conservação na qual a 

área está inserida.  Estes dados são apresentados no ANEXO I – Identificação das 

Áreas Prioritárias deste documento e no anexo II.3.5.3-1, com os respectivos 

mapas estratégicos e táticos, do Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na  

Bacia de Santos.  

Com o objetivo de tornar o presente Plano funcional para equipes de resposta, 

uma Ficha Estratégica de Resposta à Fauna foi desenvolvida para cada localidade 

prioritária selecionada. Nessas fichas apresenta-se a fauna de ocorrência na área e 

seu respectivo comportamento associado aos ambientes observados, as estratégias 

de resposta em três níveis de abordagem (primária, secundária e terciária), a equipe 

e os recursos de acordo com a categoria do incidente. As Fichas Estratégicas de 

Resposta à Fauna desenvolvidas neste Plano são apresentadas no ANEXO II – 

Ficha Estratégica de Resposta à Fauna. 

Para as áreas prioritárias foram indicadas as espécies de ocorrência, sua 

sazonalidade na área em questão, o estágio do ciclo biológico, sua tolerância à 

presença humana, o tipo de perturbação antrópica que afeta cada espécie, o número 

de indivíduos (quando disponível), a origem dos registros documentados, o estado 

de conservação pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e 

Ministério do Meio Ambiente (MACHADO et al., 2008) e a origem dos animais 

estudados. Cabe ressaltar que são escassos os dados publicados de estimativa 

populacional para a maioria dos grupos na área de estudo.  

Foram apresentadas ainda a suscetibilidade de cada espécie à contaminação 

(citada como probabilidade de contaminação), a severidade dos efeitos do óleo na 

sobrevivência dos indivíduos, e a sensibilidade do animal contaminado à reabilitação 

e à manutenção em cativeiro. Tais informações estão contidas nas tabelas 

apresentadas no ANEXO III – Lista de Espécies deste Plano. Vale ressaltar que, 

de forma conservadora, também foram tabuladas as espécies terrestres que ocorrem 

nas Unidades de Conservação da área mapeada. 

Todas as espécies identificadas foram tabuladas e classificadas em grupos para 

a elaboração dos mapas de vulnerabilidade, apresentados no ANEXO IV – 

Recursos Biológicos.  
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Construídas em escalas que vão de 1:10.000 a 1:50.000, as cartas operacionais 

de fauna foram desenvolvidas para identificar áreas sensíveis e prioritárias para 

otimização das ações de resposta em acidentes envolvendo toque de óleo em ilhas 

e áreas costeiras. A elaboração das cartas operacionais de fauna segue a mesma 

metodologia de construção das cartas SAO (Cartas de Sensibilidade ao Óleo), e tem 

como referência maior o documento do Ministério do Meio Ambiente “Especificações 

e normas técnicas para elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para 

derramamentos de óleo”. Foram seguidas ainda as especificações descritas nas 

“Orientações Gerais para Confecção de Mapas de Vulnerabilidade Ambiental 

(Proteção à Fauna)” do IBAMA. 

O Mapa índice que ilustra a distribuição das cartas operacionais ao longo do 

litoral está apresentando no ANEXO – MAPAS PPAF. 

Nas cartas operacionais de fauna serão encontradas as seguintes informações: 

Índice de Sensibilidade Litorânea, Recursos Biológicos (aves, mamíferos e répteis), 

Recursos Socioeconômicos e Tabela de Recursos Biológicos. 

Linha de costa, Índice de Sensibilidade Litorânea: o Índice de Sensibilidade 

Litorânea mostra o quão sensível é cada trecho da costa ao toque de óleo. A 

classificação da sensibilidade ambiental da costa a derramamentos de óleo é 

baseada no conhecimento das características geomorfológicas das áreas do litoral, 

considerando os seguintes fatores: grau de exposição à energia de ondas e marés, 

declividade do litoral e tipo de substrato.

Nos mapas, as linhas de costa estarão representadas por cores diferentes, numa 

graduação que vai de 1 a 10. As cores quentes como vermelho, laranja, representam 

áreas mais sensíveis cuja numeração é mais alta (manguezais, planícies de marés). 

Já as cores mais frias como o azul e o roxo indicam linhas costeiras menos sensíveis, 

tais como costões rochosos, praias de cascalho e são indicados com numerações 

mais baixas.  

Recursos biológicos: o objetivo do mapeamento dos recursos biológicos é 

identificar as áreas de maiores concentrações de espécies, as fases ou atividades 

mais sensíveis do seu ciclo de vida e as espécies protegidas, raras, ameaçadas ou 

em perigo de extinção, para subsidiar os responsáveis pelo planejamento e resposta 

aos acidentes com derramamentos de óleo, na determinação de prioridades de 

proteção. 
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A distribuição dos recursos biológicos é representada utilizando as convenções 

adiante mencionadas. A principal convenção é um ícone associado a um ponto, linha 

ou polígono, indicando a distribuição espacial de uma espécie. Para fins de 

mapeamento, os recursos biológicos são organizados de acordo com os seguintes 

grupos principais, cada um identificado por uma cor própria: 

- Aves: verde 

- Mamíferos (aquáticos e terrestres): marrom 

- Répteis/anfíbios: vermelho 

A distribuição espacial dos recursos biológicos poderá ser representado: 

1. Polígonos ou áreas hachuradas na cor do grupo do recurso (exemplo: verde 

para aves, azul para peixes, etc.); 

2. Polígonos ou áreas hachuradas em preto para locais que contenham grupos 

múltiplos de recursos (exemplo: aves e mamíferos); 

4. A legenda “comum em ...” dentro de um quadro é utilizada para casos onde a 

representação dos polígonos referentes aos vários recursos biológicos tornaria as 

cartas sobrecarregadas de informações e de difícil leitura (como ocorreria quando 

vários polígonos se superpusessem cobrindo uma grande área). Nesses casos, os 

polígonos não são plotados e a presença de recursos é indicada pela colocação do 

ícone correspondente no quadro com o registro “comum em ...”. O título do quadro 

deve conter uma referência geográfica apropriada para caracterizar a área de 

ocorrência das espécies, podendo-se usar diferentes quadros na mesma carta de 

sensibilidade. 

Recursos Socioeconômicos: As atividades socioeconômicas que 

caracterizam a ocupação dos espaços e os usos dos recursos costeiros e marinhos 

como o turismo, a pesca, a aquicultura e o extrativismo costeiro, são frequentemente 

sensíveis aos impactos por derramamentos de petróleo e derivados, podendo, 

também, ser afetadas pelas ações de combate a incidentes de poluição por óleo.

Assim, praias de alto uso recreacional, marinas, áreas de proteção ambiental, 

sítios de mineração, sítios arqueológicos, por exemplo, são representados nas cartas 

de sensibilidade, sempre que localizados em áreas que possam ser afetadas por um 

derramamento de óleo. 

Tabela de Recursos Biológicos: As cartas operacionais de fauna são 

acompanhadas por tabelas com informações complementares sobre a fauna, 

impossíveis de serem representadas de forma gráfica. 
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As informações sobre recursos biológicos são organizadas nas tábuas de dados 

por grupos de recursos (aves, mamíferos e répteis). O número listado abaixo de cada 

ícone na carta é a referência para a primeira coluna da tábua de dados. Para cada 

espécie, constam as seguintes informações: 

- nome da espécie; 

- status/condição (se protegida por lei, rara, ameaçada ou em perigo de extinção, 

em listas internacionais, federal ou estadual);  

- densidade ecológica/concentração (especificamente para cada ponto do 

polígono): a densidade ecológica, ou nível de concentração, foi classificada em alta, 

média ou baixa ou, ainda, por índices de densidade populacional – número de 

indivíduos, ninhos, etc.; 

- presença sazonal: informação dos meses em que uma determinada espécie é 

encontrada em um polígono ou local específico (identificado por um ícone e número 

de referência);  

- períodos especiais do ciclo de vida da espécie; função específica de um dado 

sítio (por exemplo, para aves: sítios de repouso, reprodução e nidificação). 

As seguintes fases dos ciclos de vida e outras características dos recursos 

biológicos exemplificam o preenchimento das tábuas de dados: 

Aves – Períodos de reprodução, nidificação (postura, incubação e emplumação) 

e invernada. 

Mamíferos – Densidade ecológica/concentração, períodos reprodutivos dos 

mamíferos aquáticos e terrestres (acasalamento, nascimento) e muda. 

Répteis/anfíbios – Densidade ecológica/ concentração, períodos de desova e 

incubação.  

A seguir, será apresentado o detalhamento da metodologia utilizada para a 

avaliação da vulnerabilidade ao óleo das espécies que ocorrem na área do presente 

estudo (ANEXO III). Cada espécie animal foi avaliada individualmente conforme os 

seguintes parâmetros: probabilidade de contaminação; severidade dos efeitos do 

óleo na sobrevivência; sensibilidade do animal contaminado à reabilitação e 

manutenção em cativeiro.  

Segundo Gallopin (2006), o conceito de vulnerabilidade é usualmente 

compreendido como a suscetibilidade de um sistema a um dano potencial ou 

transformação, quando sujeito a uma perturbação ou pressão ambiental, ao invés da 

medida de um dano real. De acordo com Adger (2006), as definições de 
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vulnerabilidade usualmente atrelam esse conceito a um ou mais dos seguintes 

fatores: exposição à perturbação por fatores externos (que no caso da fauna neste 

estudo considerou-se a probabilidade de contaminação), sensibilidade a essa 

perturbação e a capacidade adaptativa ou de resposta. Adger (2006) completa que 

vulnerabilidade é o estado de suscetibilidade à injúria decorrente da exposição ao 

estresse (=perturbação), associado a alterações ambientais e à ausência da sua 

capacidade adaptativa. 

A probabilidade de contaminação está inter-relacionada com os hábitos de vida 

da espécie e para a avaliação individual aqui apresentada foram considerados seus 

hábitos de forrageio, predação, capacidade de mergulho e habitats preferenciais. A 

graduação deste quesito foi considerada entre baixa, média e alta, de acordo com 

os hábitos de vida citados anteriormente. Ao classificar a severidade dos efeitos do 

óleo na sobrevivência, considerou-se o prognóstico do episódio de contaminação por 

hidrocarbonetos para o reestabelecimento clínico individual. Deve-se salientar que 

fatores como a toxicidade do produto, porcentagem de petrolização do corpo e tempo 

de exposição ao produto e aos elementos climáticos são fatores que podem agravar 

o estado de saúde dos indivíduos. 

A sensibilidade do animal contaminado à reabilitação e a sua manutenção em 

cativeiro estão intimamente relacionadas aos aspectos da severidade dos efeitos do 

óleo na sobrevivência, porém diversas variáveis devem ser consideradas, incluindo: 

tempo até o início dos procedimentos de estabilização, limpeza e secagem; presença 

de lesões secundárias ao óleo (como exemplo: queimaduras químicas, escaras por 

pressão, imunossupressão, entre outros); estado clínico anterior à contaminação; 

nutrição; comportamento; sensibilidade à contenção e ao manuseio; nível de 

estresse frente ao cativeiro e condições adversas; condições para a 

impermeabilização das penas (aves); dentre outros fatores. 

Somando-se todos estes aspectos é possível inferir sobre a vulnerabilidade das 

espécies ao óleo. Ou seja, quanto maior a probabilidade de contaminação do 

indivíduo e sua sensibilidade, mais alta será sua vulnerabilidade. Porém, das 

espécies animais apresentadas no ANEXO III – Lista de Espécies com 

probabilidade média ou baixa de contaminação e que foram classificadas com 

vulnerabilidade alta, apresentam especificidades que devem ser consideradas, 

como, por exemplo, as aves de rapina quanto à sua estratégia de predação. Os 

rapinantes especialistas apresentam vulnerabilidade média, pois não se sentem 
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atraídos por carcaças e animais moribundos. Os falconiformes, em sua maioria, são 

ornitófagos ou insetívoros e se excitam para a caça com a presa em pleno voo. Já 

para os rapinantes oportunistas e carniceiros, a sua vulnerabilidade passa a ser alta, 

pois estes se aproveitam de animais moribundos e carcaças. 

Para algumas espécies, a sua vulnerabilidade está ligada ao toque do óleo nas 

praias, como no caso das aves costeiras. Sua vulnerabilidade é maior quando a praia 

(planície de maré) é contaminada. No entanto, se torna média se o acidente for 

controlado ainda no mar. Para a avaliação e classificação da vulnerabilidade das 

aves costeiras adotamos a probabilidade de ocorrência de um derramamento de óleo 

no pior cenário, isto é, quando o vazamento não é controlado em alto mar e chega a 

contaminar a costa. Esta avaliação é de suma importância, pois o hábito e a 

ocorrência das espécies refletirão na sua vulnerabilidade. Deste modo, as aves 

costeiras e limícolas, como as da Ordem Charadriiformes, ficam altamente 

vulneráveis se o óleo tocar nas praias. Já em relação às aves pelágicas, como a 

maioria das espécies da Ordem Procellariiformes, em caso de acidente offshore a 

sua vulnerabilidade é sempre alta. 

Para a mastofauna e herpetofauna marinhas, considerando um acidente 

offshore, com a presença de animais de passagem pelo seu trajeto migratório, a sua 

probabilidade de contaminação e sua vulnerabilidade são altas. Fora da sua época 

de ocorrência natural, a sua probabilidade de contaminação diminui. Para as 

tartarugas marinhas, se ocorrer toque de óleo nas áreas de desova, a sua 

vulnerabilidade será alta.  

Para a mastofauna e herpetofauna terrestres, os animais apresentarão alta 

vulnerabilidade se os hábitos e comportamento de predação incluírem carcaças, 

como é o caso do teiú. Se não apresentarem estas características, a sua 

probabilidade de contaminação diminui. 

Para avaliação da sensibilidade à reabilitação do animal contaminado, foram 

considerados os aspectos envolvidos com a dificuldade de manutenção da espécie 

em cativeiro e seu prognóstico de evolução clínica ao processo de despetrolização. 

A classificação final da sensibilidade da espécie à reabilitação envolveu a análise da 

combinação entre a capacidade de adaptação ao cativeiro e os efeitos do óleo sobre 

o indivíduo. É sabido que várias espécies não se adaptam facilmente à situação do 

cativeiro, mesmo sem estarem contaminados pelo petróleo. Como exemplos podem 

ser citados os cetáceos do gênero Stenella e algumas espécies de aves marinhas 
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pelágicas, como as pardelas (Puffinus sp). Entretanto, outras espécies são mais 

adaptáveis, como as aves costeiras, os pinguins e as tartarugas-marinhas. Neste 

caso, a adaptabilidade conta positivamente e torna a classificação destas espécies 

mais baixa, quando comparadas às espécies que não se adaptam com facilidade e 

foram classificadas com sensibilidade alta. 

4 ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO 

As áreas prioritárias para proteção à fauna da Bacia de Santos, foram 

identificadas como áreas de extrema importância para a fauna dos estados do Rio 

de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

4.1 Caracterização da Bacia de Santos 

A Bacia de Santos é uma bacia sedimentar localizada na plataforma 

continental brasileira. Estende-se desde o litoral sul do estado do Rio de Janeiro até 

o norte do estado de Santa Catarina, limitando-se a norte com a Bacia de Campos, 

através do alto de Cabo Frio e, a sul, com a Bacia de Pelotas, através do alto de 

Florianópolis. Abrange uma área de cerca de 352.000 km2 até a cota batimétrica de 

3.000 m (ANP, 2013). 

 Apesar da elevada degradação urbana e da presença de diversos portos, a 

Bacia de Santos continua sendo uma importante área de ocorrência de espécies de 

vertebrados marinhos, incluindo pelo menos 17 espécies ameaçadas de extinção 

(IBAMA, 2003). A região é utilizada como área de alimentação de juvenis de 

tartarugas marinhas (BERTOZZI et al., 2002), além de ser importante na distribuição 

de diversas espécies de grandes e pequenos cetáceos como Pontoporia blainvillei 

(SANTOS & SICILIANO, 1994; BERTOZZI & ZERBINI, 2002), única espécie de 

golfinho incluído na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção (IBAMA, 

2003).  

 Além da grande diversidade de espécies marinhas, a região apresenta 

extensos manguezais e importantes corpos d’água, que se caracterizam por 

apresentar fauna exuberante, tanto em número de espécies como de indivíduos. É 

um importante sítio de pouso, alimentação e reprodução de centenas de espécies 

de aves, sendo mais de 100 espécies aquáticas, dependentes dos rios, canais, 

florestas de mangue e brejos de água doce (OLMOS & SILVA, 2003). 
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4.2 Ambientes insulares do Sudeste e Sul do Brasil 

 Conceitualmente o termo ilha é destinado às formações rochosas em área 

marinha que possuem vegetação arbustiva e arbórea (CAMPOS et al., 2004), e 

Ilhota, em sua definição básica, é um diminuto de ilha, porém, com algumas 

aplicabilidades diferentes. Podem ser acidentes geográficos desabitados composto 

apenas por rochas ou bancos de areia, situados no mar, e com o mínimo de 

vegetação (independente da estratificação). Há também ilhotas subsidiárias, que 

para uma aplicação mais técnica, são a caracterizadas por pequenas porções de 

terra, isoladas pela água, situadas ao largo da costa de uma ilha maior. Da mesma 

forma, qualquer terra emergente em um atol é também chamada de uma ilhota. 

(adaptado de SMITH, 1991). 

Várias espécies migratórias (baleias, golfinhos, tartarugas e aves) utilizam 

essas formações insulares como parte de sua rota. Além disso, essas ilhas são sítios 

reprodutivos de aves marinhas tanto residentes como migratórias. Pelo menos uma 

destas formações insulares (Ilha da Queimada Grande) possui espécies endêmicas 

extremamente ameaçadas de extinção. Sendo assim, compõem um cenário de 

relevante importância para a reprodução, alimentação e conservação de diversas 

espécies, principalmente de aves, répteis e mamíferos marinhos.  

De maneira geral, as espécies que utilizam as ilhas sofrem pressões diversas, 

como: incêndios intencionais; coleta de ovos; destruição de ninhos, pisoteamento 

por desembarque de pessoas; pesca; exercícios navais de tiro e bombardeios; entre 

outros. Reconhecidamente, crê-se que as interferências humanas sejam as mais 

desastrosas para a sobrevivência das espécies insulares (ALVES et al., 1997; 

CAMPOS et al., 2004). 

4.3 Unidades de Conservação (UCs) 

A Lei Federal nº 9.985, de 18/07/2000, criou o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza (SNUC), que estabelece critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão de Unidades de Conservação (UCs). De acordo com 

o artigo 2º desta Lei, entende-se como Unidade de Conservação todo espaço 

territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
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objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. O SNUC é constituído pelo 

conjunto das UCs Federais, Estaduais e Municipais. 

De acordo com o artigo 7º do SNUC, as UCs podem ser de Proteção Integral 

ou de Uso Sustentável. O principal objetivo das UCs de Proteção Integral é preservar 

a natureza, permitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com 

exceção dos casos previstos no SNUC. 

As UCs de Uso Sustentável têm como objetivo básico a compatibilização da 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais. 

4.3.1 Área de Proteção Ambiental de Cairuçu (RJ) 

 A Área de Proteção Ambiental (APA) de Cairuçu foi criada pelo Decreto nº 

89.242, de 27 de dezembro de 1983. Com uma área continental de 33.800 ha (338 

km²) e 63 ilhas somando um total de 890,72 ha, em seu território estão totalmente 

inseridas a Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, as aldeias Guarani Araponga e 

Paraty-Mirim, o Quilombo do Campinho, a APA Municipal da Baía de Paraty, Paraty-

Mirim e Saco do Mamanguá, bem como algumas ilhas que fazem parte da Estação 

Ecológica de Tamoios. Além disso, a APA de Cairuçu faz também limite, e se 

sobrepõe em alguns pontos com o Parque Nacional da Serra da Bocaina (Figura 

4.3.1-1). 

 A APA de Cairuçu tem o objetivo de assegurar a proteção da natureza, 

paisagens de grande beleza cênica, espécies de fauna e flora raras e ameaçadas de 

extinção, sistemas hídricos e as comunidades tradicionais caiçaras, indígenas e 

quilombolas integradas nesse ecossistema. 

 Sendo uma unidade de conservação federal de uso sustentável, a gestão da 

APA de Cairuçu busca conciliar as atividades humanas com a preservação da vida 

silvestre, a proteção dos demais recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida 

da população, através de trabalho conjunto entre os órgãos do governo e as 

comunidades locais. 

 Na região da APA de Cairuçu encontramos um dos mais expressivos 

remanescentes da Mata Atlântica, dando excelentes amostras de suas variações e 

características, inclusive apresentando os vários estágios e transições das matas 
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tropicais úmidas de encosta aos manguezais em estado clímax. De acordo com o 

Plano de Manejo da APA de Cairuçu, (ICMBio, 2004 apud Hetzel & Lodi, 1996), 

durante todo o ano é registrada a presença de várias espécies de baleias e golfinhos, 

e nos meses de inverno e primavera, espécies migratórias costumam migrar na 

direção dos trópicos a procura de ambiente adequado para reproduzir e criar os seus 

filhotes, longe do rigoroso inverno dos mares próximos da Antártica.Na região da 

Baía da Ilha Grande, elas encontram mais de 1.000 km² de águas rasas, aquecidas 

e calmas, abrigadas da influência oceânica pela própria presença da Ilha Grande. As 

espécies registradas durante o levantamento do Projeto Golfinhos utilizam a região 

para deslocamento, pesca, descanso, e criação de filhotes (Hetzel e Lodi, 1996). 

Quatro espécies de baleias costumam ser observadas da Baía da Ilha Grande: a 

baleia-de-bryde (Balaenoptera edeni), a baleia-franca-do-sul (Eubalaena australis), 

a baleia-minke (B.acutorostrata) e a baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae). As 

baleias-de-Bryde aparecem sobretudo na primavera e no verão, surgem sozinhas ou 

em grupos de até três, pescando junto com atobásmarrons (Sula leucogaster). 

Alimentam-se de pequenos peixes que formam cardumes, como sardinhas 

(Sardinela spp.), engolidas enquanto as baleias nadam em ziguezague, sem 

mergulhar muito fundo. Já as baleias-franca-do-sul, estas aparecem mais durante o 

inverno, normalmente acompanhadas de filhotes, descansando em águas rasas ou 

em deslocamento chegando perto do litoral. Como o seu comportamento típico é 

descansar, amamentar e brincar próximo a linha da arrebentação, parecem estar 

encalhadas, o que leva a eventuais acidentes. 

O conjunto de Unidades de Conservação e áreas protegidas presentes na 

região compõem o Mosaico Bocaina.



Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área 
Geográfica da Bacia de Santos

 Anexo II.3.5.12-1 
Plano de Proteção à Fauna - 

PPAF  

Pág. 
17 / 137 

Revisão 00
abr/2017 

                          ���������	
���
�	��

Figura 4.3.1-1 – Localização da APA de Cairuçu 

4.3.2 Estação Ecológica Tupiniquins (SP) 

Criada pelo Decreto Federal nº 92.964/1986, a ESEC Tupiniquins teve o 

objetivo de proteger e conservar um importante e peculiar ecossistema de ilhas 

oceânicas, como também ninhais de aves marinhas e de espécies raras/endêmicas 

existentes no local. De acordo com o decreto supracitado, a Unidade está localizada 

nos municípios de Peruíbe e Cananéia, estado de São Paulo, com área total de 43 

ha, e envolve as Ilhas de Peruíbe, Cambriú, Castilho, Queimada Pequena e Ilhote e 

a Laje Noite Escura, bem como a área marinha em um raio de 1 km de extensão ao 

redor das ilhas e da laje a partir da rebentação das águas nos rochedos e nas praias 

(Figura 4.3.2-1).  

As ilhas contempladas pela ESEC dos Tupiniquins, de formação rochosa, têm 

especial significância como áreas propícias para alimentação e refúgio das 

tartarugas marinhas no litoral sul paulista, tendo em vista que nesta região do litoral 

os costões rochosos são substituídos em grande parte pelas praias arenosas 

continentais e, conseqüentemente, há menor abundância de alimento e refúgio para 

as tartarugas nas praias (GALLO et al, 2006). 

Em termos quantitativos, pode-se inferir que a vegetação das ilhas que 

compõem a ESEC dos Tupiniquins é praticamente insignificante quando comparada 

á cobertura total de Mata Atlântica no estado de São Paulo. No entanto, sua 
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importância é fundamental, uma vez que o isolamento geográfico e a exposição a 

fatores adversos podem levar à especiação e ao endemismo, apesar de somente 

duas ilhas da ESEC encontrarem-se significativamente afastadas da costa. Soma-

se a isto a relevância da vegetação na composição da fauna insular.  

No ambiente marinho, a relevância da ESEC dos Tupiniquins parece ser mais 

visível, especialmente em uma análise regional. A estrutura das ilhas da unidade não 

se diferencia fortemente das outras ilhas paulistas, mas assume um caráter mais 

pronunciado justamente pelo fato do litoral sul paulista ser predominantemente 

formado por praias, com poucas áreas de costões rochosos.  

A situação geográfica também é particular, uma vez que se encontra em uma 

região limítrofe entre a região sul e sudeste, onde as feições climáticas e 

oceanográficas são diferenciadas, condicionando a distribuição da fauna e flora 

marinhas. 

Figura 4.3.2-1. ESEC Tupiniquins – representada pelos polígonos amarelos da esquerda para 
direita: Ilha do Castilho, Cambriú, Peruíbe e Queimada Pequena (nota-se que todas estão no 

perímetro da APA CIP).

4.3.3 Estação Ecológica Tupinambás (SP) 

 Com uma área aproximada de 2.445 hectares, a ESEC Tupinambás é 

composta por conjuntos de ilhas, ilhotas, lajes e parcéis litorâneos. Foi criada em 

1987 (Decreto Nº 94.656), como uma Unidade de Conservação Federal de proteção 

integral, exclusivamente marinha e insular, sob administração do Instituto Chico 
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Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). É a única unidade de 

conservação federal no litoral norte paulista, e conta com estrutura de manutenção 

e fiscalização.  

 O primeiro conjunto, em São Sebastião, está localizado a cerca de 34 km da 

costa e compreende parte do Arquipélago dos Alcatrazes. O segundo conjunto, está 

localizado em Ubatuba e inclui a Ilha das Palmas, Ilhote e Laje do Forno, situados a 

leste da Ilha Anchieta, e Ilhota das Cabras, situada a nordeste da Ilha Anchieta. A 

Estação Ecológica tem ainda como parte integrante o entorno das ilhas, uma 

extensão de 1 km a partir da rebentação das águas nos rochedos e praias.  

 O acesso às Ilhas se dá por via marítima, tendo como ponto de partida a 

cidade de São Sebastião no caso das Ilhas pertencentes ao Arquipélago dos 

Alcatrazes (cerca de 2:30h), e por Ubatuba para as ilhas de Cabras e Palmas (cerca 

de 1:00h). Nenhuma das ilhas dos dois setores possui praias, sendo necessária 

muita cautela em caso de desembarque. 

 A ESEC Tupinambás abriga espécies endêmicas da fauna e flora. É uma área 

de preservação de diferentes espécies de baleias, golfinhos e tartarugas marinhas, 

além de abrigar maior ninhal de aves marinhas das costas Sul e Sudeste do Brasil. 

4.3.3.1 Arquipélago dos Alcatrazes 

 Localizado no litoral Norte do estado de São Paulo, o Arquipélago dos 

Alcatrazes dista cerca de 40 km a sudoeste do Porto de São Sebastião, 37 km ao 

sul da praia de Barra do Una (de onde podem sair apenas embarcações de pequeno 

porte devido à pequena profundidade da barra) e 75 km a leste do Porto de Santos 

(medidas aproximadas, utilizando-se da ferramenta Google Earth) (Figura 4.3.3-1). 

A via de acesso se dá por mar, e o tempo de percurso varia de 40 minutos a 4 horas, 

dependendo do tipo de embarcação utilizada e das condições climáticas.  

 No Arquipélago também existem dois pontos de pouso de helicóptero, um no 

posto avançado da Marinha, na ilha principal, e outro na Ilha da Sapata. Estes pontos 

são utilizados exclusivamente para pouso de helicópteros da Marinha do Brasil, 

geralmente durante exercícios de tiro. 
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Figura 4.3.3-1. Arquipélago dos Alcatrazes.  

 O Arquipélago é composto por 7 ilhas, 3 lajes e 2 parcéis, sendo que a ilha 

principal do Arquipélago possui 2.750 m de comprimento e cerca de 170 ha. 

Nenhuma das Ilhas do Arquipélago possui praias, sendo necessária muita cautela 

em caso de desembarque. 

 A vegetação destas ilhas é composta por floresta ombrófila densa típica de 

mata Atlântica, com exceção das lajes (Cadastro Nacional das Unidades de 

Conservação – MMA 2013). Predominam as fisionomias de costão rochoso, 

formação rupestre, mata de mirtáceas, mata com predomínio de palmeiras e mata 

densa de encosta. Essas características da vegetação fazem com que espécies da 

fauna se restrinjam a alguns ambientes específicos, com populações reduzidas e 

exclusivas do arquipélago (BATAUS et al., 2011). 

 A ilha de Alcatrazes possui 23 espécies endêmicas, dentre elas a jararaca-

de-alcatrazes (Bothropoides alcatraz) encontrada no sub-bosque de Mata Atlântica 

da ilha principal, e a perereca-de-alcatrazes (Scinax alcatraz) encontrada nas 

bromélias (BATAUS, et al., 2011). 

 Em 1995, Olmos e colaboradores estimaram cerca de 6.000 indivíduos 

adultos reprodutores de fragata (Fregata magnificens) (Figura 4.3.3-2). O extrato 

arbustivo e arbóreo permite que atualmente cerca de 8.000 indivíduos adultos dessa 

mesma espécie utilizem a ilha principal como sítio de nidificação e abrigo (relatório 
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do plano de manejo ESEC Tupinambás, 2012). Tal fato faz de Alcatrazes o maior 

ninhal de aves marinhas do sudeste brasileiro, abrigando a maior colônia de fragatas 

do Atlântico, além da população de atobás-pardos (Sula leucogaster) (Figura 4.3.3-

3) e outras espécies migratórias (BATAUS et al., 2011). 

Figura 4.3.3-2. Fragatas na Ilha dos Alcatrazes 

Figura 4.3.3-3. Atobás na Ilha dos Alcatrazes  

 A ESEC Tupinambás abrange quatro secções distintas do Arquipélago, com 

raio de 1 km de entorno marinho contados a partir da rebentação das ondas nos 

rochedos. Vale ressaltar que parte do arquipélago não está inserido na Unidade de 
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Conservação, pertencendo à Marinha do Brasil parte da ilha principal, Ilha dos 

Amigos, Ilha do Farol, Laje da Gaivota e Laje do Alagado (BATAUS et al., 2011). 

 Atualmente, existe uma proposta em tramitação para a Criação do Parque 

Nacional Marinho dos Alcatrazes, que abrangerá toda a extensão do Arquipélago 

com exceção da ilha da Sapata que será utilizada para as atividades da Marinha 

(LEITE, K. – comunicação pessoal). 

4.3.4 Parque Estadual Marinho Laje de Santos  �

 O PEMLS compreende a Laje de Santos em 5.000 ha de meio aquático, mas 

também os parcéis do Bandolim, das Âncoras, Brilhante, do Sul e Novo, além dos 

Rochedos conhecidos como Calhaus (Figura 4.3.4-1). Aberto a visitação pública, 

está distante cerca de 22 milhas náuticas da barra de São Vicente (40 km) e é um 

dos principais pontos de mergulho do País.  

 Foi criado pelo Decreto Estadual 37.537/93, com finalidade de assegurar 

proteção integral à fauna, flora e à beleza cênica desse ecossistema marinho. 

Somado a este decreto está a Portaria IBAMA 2 - N/94 que proíbem as seguintes 

atividades:  

 - Capturar ou coletar qualquer organismo marinho ou terrestre, exceto para 

pesquisa científica devidamente autorizada pela Administração da Unidade e pela 

Comissão Técnica Científica do Instituto Florestal - COTEC; 

 - Causar poluição ou danos físicos que possam impactar a estrutura biológica 

e geológica da área; 

 - Desembarcar na Laje de Santos e outras formas rochosas sem prévia 

autorização da Administração do Parque Estadual e anuência da Marinha;  

Assim como o Decreto Estadual 25.341/86, que regulamenta os Parques Estaduais, 

proíbe o ingresso e a permanência de "visitantes portando armas, materiais ou 

instrumentos destinados a corte, caça, pesca ou quaisquer outras atividades 

prejudiciais à fauna e à flora" (Art. 38). 
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Figura 4.3. 4-1. Carta Náutica indicando o PEMLS. 

4.3.4.1 Laje de Santos 

A Laje de Santos (Figura 4.3.4.1-1) está localizada cerca de 40 km ao sul do 

município de Santos, estado de São Paulo (LUIZ JR et al., 2008) . A única via de 

acesso se dá por mar e o tempo de navegação varia de uma a quatro horas, 

dependendo do tipo de embarcação e das condições climáticas. Além de Santos, o 

porto mais próximo para embarcações de grande porte é o porto de São Sebastião, 

a 95 km de distância. Não há possibilidade de pouso de helicópteros.  
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Figura 4.3.4.1-1. Vista aérea da Laje de Santos. 

Sua formação emersa é composta por uma rocha de 550 m de comprimento, 

185 m de largura e 33 m de altitude. Não há praias, apenas escarpas rochosas,  

sendo o acesso para desembarque difícil. Possui vegetação rasteira de gramíneas 

e um farol na sua parte mais alta.  

 Várias espécies de aves marinhas utilizam a Laje de Santos como abrigo, 

descanso e para alimentação, e cinco delas utilizam a ilha para sua reprodução: 

trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea), atobá-marrom (Sula 

leucogaster), trinta-réis-real (Thalasseus maximus), trinta-réis-de-bando 

(Thalasseus acuflavidus) e o gaivotão (Larus dominicanus) (CAMPOS et al., 2004; 

FLORESTAL, 2010). Ainda, é ponto de rota migratória e alimentação de diversas 

espécies de mamíferos marinhos como a baleia-de-Bryde (Balaenoptera edeni), a 

baleia-jubarte (Megaptera novaengliae) e o golfinho-pintado-do-atlântico (Stenella 

frontalis) (SANTOS et al., 2010).  

 A Laje de Santos é uma importante área de reprodução e alimentação de 

peixes, sendo utilizada também por elasmobrânquios migratórios como é o caso da 

raia-manta (Manta birostris). Além disso, tartarugas marinhas utilizam a Laje de 

Santos para abrigo e alimentação, principalmente animais juvenis de tartaruga-verde 

(Chelonia mydas) e tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) (LUIZ JR et al., 

2008). 
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4.3.5 Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro   

A APA Marinha do Litoral Centro possui 453.082,704 hectares e foi criada em 

08 de outubro de 2008 (Decreto nº 53.526), com a finalidade de proteger, ordenar, 

garantir e disciplinar o uso racional dos recursos ambientais da região, através do 

ordenamento das atividades turísticas, de pesquisa e de pesca, visando promover o 

desenvolvimento sustentável (Figura 4.3.5-1).   

Figura 4.3.5-1 Mapa das APAS Marinhas de São Paulo. Fonte: SMA – SP 

Esta APA é composta por três setores: i) Guaíbe, situado no litoral dos 

municípios de Bertioga e Guarujá; ii) Itaguaçu, situado no litoral do Município de 

Santos; e iii) Carijó, situado no litoral dos municípios de São Vicente, Praia Grande, 

Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.  

4.3.5.1 Laje da Conceição

Localizada a aproximadamente 10 km ao sul do município de Itanhaém e 

cerca de 50 km a sudoeste do porto de Santos. A única via de acesso se dá por mar, 

sendo que a navegação a partir da cidade de Itanhaém é relativamente rápida, cerca 

de 20 minutos. Por esse acesso apenas embarcações de pequeno porte podem ser 

utilizadas, devido à baixa profundidade da barra por onde estas saem, sendo que na 

maré baixa algumas embarcações ficam presas. Apesar do Porto de Santos estar 
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mais distante, com tempo de navegação podendo variar de uma hora e meia a cinco 

horas, este é o porto mais indicado para acesso em casos de emergência. 

A Laje da Conceição é um ilhote de pedra de 1,5 ha, com pouca vegetação 

rasteira. Não existem praias, toda a encosta é formada por costões rochosos 

relativamente íngremes, tornando o desembarque difícil (Figura 4.3.5.1-1). 

Figura 4.3.5.1-1. Laje da Conceição  

Pertence a Marinha do Brasil, a qual instalou um farol de orientação em seu 

cume e esporadicamente recebe a visita de manutenção de fuzileiros sendo os 

únicos autorizados a realizar o desembarque. Está inserida desde 2008 na Área de 

Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro – APAMLC e sua Área de Manejo 

Especial (AME) é destinada à “proteção da biodiversidade, ao combate de atividades 

predatórias, ao controle da poluição e à sustentação da produtividade pesqueira” 

(WALM, 2012).  

A Laje da Conceição é utilizada para reprodução por duas espécies de aves 

marinhas, o trinta-réis-real (Thalasseus acuflavidus) e o gaivotão (Larus 

dominicanus), e como pouso e alimentação para o trinta-réis-de-bando (CAMPOS et 

al., 2004).  

Na Laje da Conceição é possível encontrar quatro das cinco espécies de 

tartarugas marinhas (verde, cabeçuda, de-pente e oliva) que utilizam a área para 

abrigo e alimentação, porém as mais comuns são a tartaruga-verde (Chelonia 

mydas) e a tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata). 
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4.3.6 Área de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe 

A Área de Proteção Ambiental (APA) de Cananéia-Iguape-Peruíbe (CIP) foi 

criada pelo Decreto Federal nº 90.347, de 1984 e, em 1985, o Decreto Federal nº 

91.892 acrescentou áreas aos limites da unidade. Está localizada no litoral sul do 

estado de São Paulo, na região do Vale do Ribeira, que abriga a maior porção 

contínua e mais preservada de Mata Atlântica no Brasil. Possui área total de 234 mil 

ha, abrangendo parte dos municípios de Cananéia, Iguape, Ilha Comprida, Itariri, 

Miracatu e Peruíbe, e as ilhas oceânicas de Queimada Grande, Queimada Pequena, 

Bom Abrigo, Ilhote, Cambriú, Castilho e Figueiras (ICMBio, 2010). 

De acordo com o ICMBio, junto à APA, em seus limites ou no entorno, 

coexistem diversas outras UCs, como Parques Estaduais (Campina do 

Encantado,Ilha do Cardoso, Intervales, Carlos Botelho, Jacupiranga e Superagui), 

Estações Ecológicas (Juréia-Itatins, Chauás e Tupiniquins), Áreas de Proteção 

Ambiental (Ilha Comprida, Serra do Mar e Guaraqueçaba), Reserva Extrativista do 

Mandira e Áreas de Relevante Interesse Ecológico (Ilhas oceânicas da Queimada 

Grande e Queimada Pequena e ilha fluvial do Ameixal), como ainda terras indígenas 

Guarani (Rio Branco de Cananéia, Serra do Itatins em Itariri e Peruíbe), constituindo, 

desta forma, um mosaico de Unidades de Conservação.

Informações do ICMBio indicam também que, em relação aos ecossistemas 

existentes na APA, destaca-se uma grande variedade de ambientes do domínioMata 

Atlântica. Além disso, estão localizados na APA um dos maiores e mais significativos 

ecossistemas de Florestas de Restinga do litoral brasileiro e uma das maiores 

extensões de manguezais da costa sudeste brasileira. Como um trecho da APA está 

protegendo regiões no mar, o ecossistema marinho é também observado nessa 

Unidade. 

Conforme o ICMBio, a Unidade apresenta vasta composição faunística, 

compreendendo 89 espécies de mamíferos e 550 espécies de aves, sendo 

reconhecida como uma das regiões de maior biodiversidade de aves do planeta e 

desempenhando um papel fundamental na manutenção de inúmeras espécies 

migratórias. Além disso, abriga uma série de espécies raras da biota regional, tais 
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como o papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis), o monocarvoeiro 

(Brachyteles arachnoides), a onça-pintada (Panthera onca) e o jacaré-de-

papoamarelo (Caiman latirostris). 

Segundo o SNUC, o órgão gestor da UC é o ICMBio, seu Conselho 

Deliberativo (CONAPA CIP) foi instituído pela Portaria IBAMA nº 64/2002 e a 

Unidade não possui Plano de Manejo. Contudo, a referida Portaria foi revogada pela 

Portaria IBAMA nº 85/2004, que altera a natureza e a composição do CONAPA CIP. 

Destaca-se também que, conforme informações obtidas junto ao ICMBio, a Unidade 

possui Plano de Manejo desde 1998. No entanto, não foram encontradas 

informações sobre a legislação que aprovou este plano. 

Fig. 4.3.6-1 APA Cananéia-Iguape-Peruíbe (CIP) – apresentada pelo polígono amarelo 

4.3.7 APA Marinha do Litoral Sul 

A APA Marinha do Litoral Sul foi criada em 08 de outubro de 2008, através do 

decreto 53.527, com a finalidade de proteger, ordenar, garantir e disciplinar o uso 

racional dos recursos ambientais da região, inclusive suas águas, através do 

ordenamento  das  atividades  turísticas,  de  pesquisa  e  de  pesca  de  modo  a 

promover  o  desenvolvimento  sustentável.  O  processo  de  criação  ao  longo  de 
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quase um ano envolveu várias consultas públicas e reuniões com os setores 

diretamente ligados à região.São consideradas áreas de manejo especial a Ilha do 

Bom Abrigo e a Ilha da Figueira, ambas no município de Cananéia, cujo objetivo é a 

proteção da biodiversidade, o combate de atividades predatórias, o controle da 

poluição e a sustentação da produtividade pesqueira. 

A Baía de Trapandé localiza-se entre a Ilha do Cardoso e Cananéia, e é uma 

das áreas mais frequentadas por botos-cinza na região (Figura 4.3.7-1), 

apresentando as maiores densidades populacionais (HAVUKAINEN, 2004). 

Diversas espécies de aves aquáticas também são observadas na baía, como biguás,  

atobás,  trinta-réis,  fragatas  e  talha-mar  (MONTEIRO-FILHO,  1992).  O banco de 

areia formado nesta baía é utilizado, regularmente, para repouso de centenas destas 

aves, reforçando a importância da área (Figura 4.3.7-2). 

Os manguezais são importantes na cadeia alimentar marinhas desta região, 

e estão incluídos na gestão de outras Unidades de Conservação do entorno, como: 

o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, APA de Ilha Comprida, APA Federal de 

Cananéia-Iguape-Peruíbe, Unidades de Conservação do Mosaico do Jacupiranga e 

da ARIE do Guará. 

Este mosaico de Unidades de Conservação que incide sobre o complexo 

Estuarino-Lagunar de Iguape, Cananéia e Ilha Comprida, volta-se à conservação da 

biodiversidade e ao uso sustentável dos recursos naturais e culturais. Na região a 

presença da cultura caiçara é forte e repleta de manifestações e essa sabedoria pode 

contribuir muito a como conservar os ecossistemas marinhos e costeiros. 

Na APA Marinha do Litoral Sul o desenvolvimento de atividades, tais como: 

de segurança da navegação; sanitária; serviços portuários, entre outras atividades 

estão sob coordenação da autoridade marítima. Ficam também assegurados o uso 

e  a  prática  das  atividades  como:  pesquisa  científica;  manejo  sustentado  de 

recursos marinhos; pesca necessária à garantia da qualidade de vida das 

comunidades tradicionais, bem como aquela de natureza amadora e esportiva; 

moradia e extrativismo necessário à subsistência familiar; ecoturismo, mergulho e 

demais  formas  de  turismo  marítimo;  educação  ambiental  relacionada  à 

conservação da biodiversidade e esportes náuticos.
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Fig. 4.3.7-1. APA Marinha do Litoral Sul – representada pelo polígonos amarelo (adaptado 
de:  Arquivos  Digitais:  Unidades  de  Conservação  da  Natureza  -  Instituto  Florestal/ 
Fundação Florestal - Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do Estado de São 

Paulo/SP - CPLA; Florestar Estatístico - Volume II - Nº 20 - Junho – 2008) 

                  Fig. 4.3.7-2. Boto-cinza e aves marinhas na Baía de Trapandé. 
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Fig. 4.3.7-3. Centenas de aves aquáticas pousadas em banco de areia formado na Baía de 
Trapandé (monitoramento aéreo). 

4.3.8 Estação Ecológica Juréia-Itatins 

A Estação Ecológica Juréia-Itatins foi criada pela Lei Estadual nº 5.649/1987 

e modificada pela Lei Estadual nº 12.406/2006. Está localizada na zona costeira 

de São Paulo e engloba uma área aproximada de 79.969 ha, distribuída entre os 

municípios de Peruíbe, Iguape, Miracatu e Itariri, segundo o CNUC. 

De acordo com a Fundação Florestal, os principais ecossistemas presentes 

na ESEC são: praia, costão rochoso, restinga, manguezal e floresta ombrófila 

(domínio Mata Atlântica). Sua fauna apresenta diversas espécies, sendo algumas 

ameaçadas de extinção, como teiú (Tupinambis merianae), papagaio-de-cara-roxa 

(Amazona brasiliensis), queixada (Tayassu pecari), preguiça (Bradypus 

variegatus), entre outros. E sua flora é composta principalmente por palmito 

(Euterpe edulis), caxetal (Tabebuia cassinoides), antúrio (Anthurium jureianum), 

begônia (Begonia jureiensis),   bromélia-caraguatá   (Quesnelia   arvensis)   e   

orquídea   (Houlletia brocklehurstiana). 

Conforme informações disponibilizadas pelo CNUC, a Unidade está sob 

gestão da Fundação Florestal de São Paulo. O site dessa Fundação indica que a 

UC possui um Conselho Consultivo desde 2002, mas que ainda não está 

regulamentado. Informa também que o Plano de Manejo começou a ser elaborado 
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em 2008, no entanto, a ADIN que suspendeu a criação do mosaico, impossibilitou 

sua conclusão. 

Fig.  4.3.8-1.  Estação  Ecológica  Juréia-Itatins  –  representada  pelo  polígonos  amarelo 

(adaptado de:http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2013/lei-14982-08.04.2013)

4.3.9 Parque Estadual da Serra do Mar 

Segundo  o  CNUC,  o  Parque  Estadual  da  Serra  do  Mar foi  criado  pelo 

Decreto Estadual nº 10.251/1977 e engloba os municípios de Bertioga, Biritiba- 

Mirim, Caraguatatuba, Cubatão, Cunha, Itanhaém, Itariri, Juquitiba, Miracatu, Mogi 

das Cruzes, Mongaguá, Natividade da Serra, Paraibuna, Paraty, Pedro de Toledo, 

Peruíbe,  Praia  Grande,  Salesópolis,  Santo  André,  Santos,  São  Bernardo  do 

Campo,  São  Luís  do  Paraitinga,  São  Paulo,  São  Sebastião,  São  Vicente  e 

Ubatuba. Decretos Estaduais posteriores, como o nº 56.572/2010, ampliaram sua 

área que, atualmente, é de aproximadamente 315.400 ha. 

A relevância do Parque se deve, sobretudo, a proteção de grandes áreas do 

importante ecossistema de Mata Atlântica. Destaca-se, também, uma grande 

variedade de espécies de aves e mamíferos, muitas ameaçadas de extinção. A 

fauna da região da Serra do Mar é muito diversificada e, por estar inserida na 

porção mais desenvolvida e ocupada do território brasileiro, relativamente bem 

conhecida. Para se ter uma idéia de sua diversidade, a região abriga 8 espécies 



Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área 
Geográfica da Bacia de Santos

 Anexo II.3.5.12-1 
Plano de Proteção à Fauna - 

PPAF  

Pág. 
33 / 137 

Revisão 00
abr/2017 

                          ���������	
���
�	��

de primatas, 75 espécies de serpentes, mais de 500 espécies de aves e mais de 

1.000 espécies de borboletas. Como acontece com a flora, muitas espécies de 

animais da região Serra do Mar são compartilhadas com regiões vizinhas, 

principalmente a região Florestas do Alto Paraná. Os endemismos entre a fauna 

seguem padrão semelhante ao da flora. Os primatas constituem um exemplo dessa 

distribuição: 3 das 8 espécies – Callithrix aurita, Cebus apella nigritus e Alouatta 

fusca clamitans - têm a maior parte da distribuição concentrada na floresta 

ombrofila densa, mas ocorrem também em áreas de floresta ombrófila mista e 

floresta estacional semidecidual, que fazem parte de regiões vizinhas, enquanto 2 

outras espécies – Leontopithecus caiçara e L. rosalia - são endêmicos de partes 

distintas da Serra do Mar. Os demais endemismos que se destacam entre as 

espécies de mamíferos são diversos gêneros de roedores – Delomys, Rhagomys, 

Phaenomys, Nelomys (3 das 6 espécies), Kannabateomys –, alguns dos quais 

bastante raros, que só foram redescobertos durante a década de 90 (WWF, 2014). 

Segundo  a Fundação  Florestal  de  São  Paulo,  o  Parque  é  dividido  em  núcleos, 

os quais são apresentados a seguir com as respectivas porcentagenaproximadas  

referentes  às  áreas  de  cada  um:  Núcleo  Caraguatatuba  (15%), Núcleo Cunha 

(4%), Núcleo Curucutu (3%), Núcleo Itutinga-Pilões (34%), Núcleo Itarirú (15%), 

Núcleo Picinguaba (15%), Núcleo Santa Virgínia (5%) Núcleo São Sebastião (9%). 

Os núcleos Curucutu (que abrange os municípios de São Paulo, Juquitiba, 

Mongaguá e Itanhaém) e Itarirú (que abrange o município de Pedro de Toledo), são 

os núcleos próximos das áreas de influência do presente estudo. 

4.3.10 APA e ARIE da Ilha Comprida 

O  território  da  Ilha  Comprida foi  declarado Área  de  Proteção  Ambiental (APA) 

em março de 1987 (Decreto Estadual 26.881), quando este ainda não havia sido 

emancipado como município; a criação desta unidade de conservação (APA) foi 

motivada por ser a Ilha Comprida um dos últimos complexos de ecossistemas 

preservados no litoral brasileiro, cuja importância é essencial como viveiro natural de 

espécies marinhas e terrestres no Atlântico Sul, também utilizada por mais de trinta  

espécies  de  aves  migratórias,  além   de   abrigar  acervo   arqueológico 

constituído por sambaquis.
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Nas últimas décadas, a intensa ocupação por loteamentos, muitos deles irregulares, 

colocou em risco o frágil equilíbrio ambiental desta região, que integra a Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica e elevada a Sítio do Patrimônio Mundial Natural, títulos 

concedidos pela UNESCO. Em 1988, o Decreto Estadual 28.295 suspendeu o 

licenciamento e aprovação dos parcelamentos de solo na Ilha Comprida até que 

fosse publicada a regulamentação do decreto de criação da APA Estadual.

A ARIE da Ilha Comprida “foi criada com o objetivo de proteger remanescentes da 

vegetação de restinga, banhados e dunas, ambientes necessários à existência e r

eprodução das espécies da flora e da fauna local ou migratória. Ocupa uma área 

significativa da APA, sendo igual a 13.024 ha. De acordo com a Portaria MMA nº 

150, de 2006, essas unidades estão sob a gestão do Instituto Florestal/Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado de São Paulo - IF/SMA. Por ser constituída de areias 

finas a muito finas, a Ilha Comprida é sensível à erosão, o que em conjunto com a 

sua baixa altitude média (~3 cm) a torna inadequada à ocupação humana 

(BECEGATO e SUGUIO, 2007), porém, ainda assim é utilizada para fins de moradia, 

apresentando população de cerca de 12.000 habitantes (Prefeitura Municipal de Ilha 

Comprida apud BECEGATO e SUGUIO, 2007). Possuindo 74 km de praias, 

restingas, dunas, manguezais e florestas de planície, com brejos de água salobra 

(BARBIERI e PINNA, 2005), representa um importante refúgio de recursos genéticos 

das espécies marinhas (Decreto Estadual nº 26.881, de 1987). A Ilha Comprida é 

de extrema importância ecológica, pois abriga diversas espécies marinhas e 

terrestres no Atlântico Sul, além de ser utilizada por mais de trinta espécies  de  

aves  migratórias.  Destaca-se,  ainda,  sua  relevância  devido  à existência de 

acervo arqueológico constituído por sambaquis (FUNDAÇÃO FLORESTAL DE SÃO 

PAULO, 2010). A área dos sambaquis, considerados como bens de valor cultural e 

natural, deverá ser protegida e delimitada, não sendo ali admitidas quaisquer 

alterações ou retiradas de material, nos termos da legislação pertinente (Decreto 

Estadual nº 30.817, de 1989).

Quanto à fauna existente nestas UCs, nota-se a presença de: aves fragatas 

(Fregata magnificens), atobás (Sula leucogastre), pardelas, (Puffinus sp.) e gaivotas, 

(Larus Dominicanus); das tartarugas marinhas, tartaruga-verde (Chelonia mydas), 

tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) e tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea); 

dos mamíferos boto-cinza (Sotalia guianensis), toninhas (Pontoporia blainvillei), 
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baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae), baleia-minke (Balaenoptera acutorostrata) 

e baleia-bryde (Balaenoptera edeni). Eventualmente, há também ocorrência de 

pinguins-de- magalhães (Spheniscus   magellanicus)   e   lobos-marinhos   

(Arctocephalus   tropicalis   e   A. australis) (RIGO et al., 2007).”

4.3.11. Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba (PR) 

A APA de Guaraqueçaba foi criada através do Decreto n° 90.833 de 31 de 

janeiro de 1985. Tendo como característica o bioma marinho costeiro possui uma 

área de 282.444,02 ha. Localiza-se nos municípios de Guaraqueçaba, Antonina e 

Paranaguá, no estado do Paraná. Segundo o ICMBio (2013), sua criação teve como 

motivação “assegurar a proteção de uma das últimas áreas representativas da 

Floresta Pluvial Atlântica, onde encontram-se espécies raras e ameaçadas de 

extinção, o complexo estuarino da Baía de Paranaguá, os sítios arqueológicos 

(sambaquis), as comunidades caiçaras integradas no ecossistema regional, bem 

como controlar o uso de agrotóxicos e demais substâncias químicas e estabelecer 

critérios racionais de uso e ocupação do solo na região.” A Figura 4.3.11-1 mostra a 

localização da APA de Guaraqueçaba. 

A APA de Guaraqueçaba está localizada no Complexo Estuarino de Paranaguá 

(PR) e junto com o Complexo Estuarino de Iguape-Cananéia (SP) constitue o 

Lagamar (Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape). O Lagamar é considerado 

como de prioridade “extremamente alta” para medidas de conservação, e inclui um 

dos cinco estuários menos degradados e mais produtivos do mundo, além de fazer 

parte da “Reserva da Biosfera da Floresta Atlântica” decretada pela UNESCO em 

1991. Em 1999 foi concedido o título de Sítio de Patrimônio Natural (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO, 1999). De acordo com 

o Inventário de Áreas Úmidas do Brasil (USP, 1990), o Complexo-Estuarino-Lagunar 

de Iguape-Cananéia (SP) e Paranaguá (PR) representa uma das mais importantes 

reservas de manguezais do País. 

O Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia e Paranaguá apresenta 

aproximadamento 5.800 km² e se estende por 200 km de litoral desde o norte da 

Estação Ecológica da Juréia (São Paulo) até Pontal do Sul (Paraná) 

(VIVEKANANDA, 2001). Já o Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), situado na 



Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área 
Geográfica da Bacia de Santos

 Anexo II.3.5.12-1 
Plano de Proteção à Fauna - 

PPAF  

Pág. 
36 / 137 

Revisão 00
abr/2017 

                          ���������	
���
�	��

costa norte do Paraná apresenta superfície líquida de 551,8 Km² (NOERNBERG et 

al., 2004). 

Além da APA de Guaraqueçaba, o Lagamar compreende várias unidades de 

conservação federais e estaduais como o Parque Nacional do Superagui, Parque 

Estadual Ilha do Cardoso, Parque Estadual do Lagamar, Estação Ecológica dos 

Tupiniquins, Área de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe, Área de 

Proteção Ambiental Guaraqueçaba, entre outras (IPEC, 2013). 

No Complexo Estuarino de Paranaguá há presença das seguintes espécies de 

mamíferos marinhos: Sotalia guianensis (boto-cinza), Pontoporia blainvillei (toninha), 

Lontra longicaudis (lontra). Segundo o Plano de Ação Nacional para Conservação 

dos Mamíferos Aquáticos para Grandes Cetáceos e Pinípedes (ICMBio, 2011a) no 

Complexo Estuarino de Paranaguá (APA de Guaraqueçaba e PARNA de Superagui) 

há registro de ocorrência das espécies de pinípedes: Arctocephalus australis (lobo-

marinho-do-sul), Arctocephalus tropicalis (lobo-marinho-subantártico) e 

Arctocephalus gazella (lobo-marinho-antártico). Em relação aos répteis: Chelonia 

mydas (tartaruga-verde) e Caiman latirostris (jacaré-do-papo-amarelo) podem ser 

encontrados. 

Na costa paranaense Moraes e Krul (1995 apud Gomes, 2010) apontaram a 

ocorrência de 59 espécies que se distribuíam pelo ambiente formando agrupamentos 

específicos: estuários, águas oceânicas, praias arenosas e costões rochosos. Entre 

as espécies de aves marinhas destacam-se aquelas que utilizam a região para 

nidificação como o atobá (Sula leucogaster); fragata (Fregata magnificens); gaivotão 

(Larus dominicanus); trinta-réis-bico-amarelo (Thalasseus sandvicensis) e trinta-réis-

de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea) (KRUL, 2004). Da mesma forma, esta região 

é relevante para as espécies migratórias como os mandriões (Stercorarius antartica

e S. maccormicki), a gaivota Maria-velha, (Chroicocephalus maculipennis) e 

Procellariiformes, como albatroz-de-nariz-vermelho (Thalassarche chlororhynchos), 

bobo-pequeno (Puffinus puffinus), petrel-gigante-do-sul (Macronectes giganteus), 

dentre outros.  

O fato de o litoral paranaense representar importante área de alimentação para 

aves associadas ao ambiente marinho e abrigar representativos sítios de reprodução 

de aves aquáticas coloniais, fez com que esta região fosse classificada como área 

de extrema importância para a conservação de aves marinhas no Brasil 

(FUNDAÇÃO BIO-RIO et al., 2002). 
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Figura 4.3.11-1 – Localização da APA Guaraqueçaba. 

4.3.12 Parque Nacional do Superagui (PR) 

 O Parque Nacional do Superagui está localizado no litoral norte do estado do 

Paraná, no município de Guaraqueçaba (Figura 4.3.12-1). O Parque foi criado em 

1989 e, após a inclusão da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Pinheiro 

Pinheirinho em 1997, passou a ter 33.860 hectares. A ampliação do parque ocorreu 

em função da presença de inúmeras espécies de aves marinhas, bem como pela 

ocorrência do mico-leão-da-cara-preta (Leontopithecus caissara), primata 

descoberto em 1990 e endêmico da área. Assim, outras comunidades, também 

foram incluídas dentro dos limites do Parque, como: Barbados, Canudal, Vila Fátima, 

Ararapira, Barra do Ararapira, Rio dos Patos e Abacateiro.  

 No Parque podem ser encontradas espécies ameaçadas de extinção, como o 

mico-leão-da-cara-preta, suçuarana (Felis concolor) e papagaio-da-cara-roxa 

(Amazona brasiliensis) e ouriço-do-mar (Paracentrotus gaimardi). Dentre as 

espécies aquáticas, pode-se citar: trinta-réis-real (Thalasseus maximus), colhereiro 

(Platalea ajaja), gaivotão (Larus dominicanus), fragata (Fregata magnificens), jacaré 
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(Cayman latirostris) e irara (Eira barbara). 

Esta área é considerada Sítio do Patrimônio Natural (UNESCO, 1999), 

Reserva da Biosfera (UNESCO, 1991) e Patrimônio Natural e Histórico do Paraná 

(PARANÁ, 1970). 

 As populações existentes na área do Parque e de seu entorno são chamadas 

de “caiçaras”, palavra que remonta a uma técnica usada para atrair o pescado.  

Figura 4.3.12-1. Localização do Parque Nacional do Superagui 

4.3.13 Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais  

Em 2002 foi elaborado um projeto de lei para a criação do Parque Marinho 

das Ilhas dos Currais, aprovado pela Câmara de Deputados e desde então 

encontrava-se em trâmite no Senado Federal, sendo aprovado pela Comissão de 

Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) do Senado 

no dia 05 de março de 2013 (Projeto de Lei 7032/02). Em 20 de junho de 2013 a Lei 

n˚ 12.829/2013 foi aprovada pelo Congresso Nacional criando o Parque Nacional 

Marinho das Ilhas dos Currais. É o primeiro parque marinho do estado do Paraná e 

o terceiro do país, depois de Abrolhos e Fernando de Noronha (Figura 4.3.13-1). 
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Figura 4.3.13-1 Limites do PARNA Ilha dos Currais.  

4.3.13.1 Ilha dos Currais 

O arquipélago dista cerca de 11 km do Balneário de Praia de Leste, município 

de Pontal do Paraná, litoral centro-sul paranaense. O acesso se dá exclusivamente 

por mar, sendo possível navegar partindo de Pontal do Sul, a cerca de 20 km de 

distância, valendo-se de embarcações de pequeno porte. O porto para embarcações 

de grande porte mais próximo é o porto de Paranaguá, cerca de 45 km distante. Não 

há possibilidade de pouso de helicóptero em nenhuma das ilhas do arquipélago. O 

tempo de deslocamento pode variar de duas a cinco horas partindo de ambos os 

pontos de partida, dependendo da embarcação utilizada e condições climáticas. 
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Figuras 4.3.13.1-1 e 4.3.13.1-2. Ilha dos Currais e a praia de seixos da maior ilha do 
arquipélago.  

O arquipélago é composto por 3 pequenas ilhas, Guapirá, Filhote e Três 

Picos, das quais duas são picos de pedra sem vegetação e a maior delas com 

vegetação em seu cume, pobre floristicamente, enquadrando-se na Formação 

Pioneira de Influência Marinha sobre o litoral rochoso (KRUL, 2004). Essa ilha tem 

uma pequena praia de seixos tornando o desembarque relativamente seguro 

(Figuras 4.3.13.1-1 e 4.3.13.1-2).  

Estima-se que cerca de 5.000 espécimes de aves marinhas utilizem as ilhas 

para sua reprodução, entre elas a fragata (Fregata magnificens), o atobá-marrom 

(Sula leucogaster), o gaivotão (Larus dominicanus) e a trinta-réis-de-bico-vermelho 

(Sterna hirundinacea). Diversas espécies de mamíferos marinhos como a baleia-

franca-austral (Eubalaena australis) e o golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops 

truncatus), de répteis como a tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-cabeçuda 

(Caretta caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) e tartaruga-de-couro 

(Dermochelys coriacea), peixes e invertebrados fazem parte da biodiversidade 

marinha de Currais, sendo que ainda são necessários mais estudos e informações 

fundamentais para sua conservação. O arquipélago também é considerado um dos 

maiores pesqueiros do estado e muito utilizado por pescadores artesanais da região. 

4.3.14 Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca - APA Baleia Franca (SC)  

A Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca localiza-se no litoral do sul de 

Santa Catarina, e foi criada pelo Decreto Federal s/nº em 14 de setembro de 2000. 

Com uma área de 156 mil hectares, 130 km de costa marítima, abrange nove 

municípios, desde o sul da ilha de Santa Catarina até o Balneário Rincão (ICMBio, 

2013).  

A APA da Baleia Franca tem como objetivo proteger a baleia franca austral 

(Eubalaena australis), cuja reprodução se dá na área compreendida pela APA, 

considerada santuário dessa espécie ameaçada de extinção. Em sua rota migratória, 

a baleia franca passa pela região entre os meses de junho e novembro. Além disso, 

objetiva ordenar e garantir o uso racional dos recursos naturais da região, ordenar a 

ocupação e a utilização dos solos e das águas, ordenar o uso turístico e recreativo, 
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as atividades de pesquisa e o tráfego local de embarcações e aeronaves (ICMBio, 

2013). 

 As riquezas naturais protegidas pela APA também incluem outras espécies de 

animais e vegetais nativos, promontórios, costões rochosos, praias, ilhas, lagoas, 

banhados, marismas, área de restinga, dunas, além de sítios arqueológicos, como 

os sambaquis e as oficinas líticas. Trata-se de uma unidade de conservação que 

permite o uso sustentável dos recursos naturais, a ocupação territorial e diversas 

atividades econômicas (ICMBio, 2013). 

Abrange os municípios de Florianópolis, Garopaba,  Imbituba,  Içara,  Jaguaruna,  

Laguna, Palhoça,  Paulo Lopes e Tubarão, todos em Santa Catarina (Figura 4.3.14-

1).   

Figura 4.3.14-1. APA da Baleia Franca. 

4.3.14.1 Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 

A maior Unidade de Conservação de proteção integral do estado de Santa 

Catarina foi criada em 1975, com base nos estudos dos botânicos Pe. Raulino Reitz 

e Roberto Miguel Klein, com o objetivo de proteger a rica biodiversidade da região e 

os mananciais que abastecem as cidades da Grande Florianópolis e do sul do 

estado. 
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O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro ocupa cerca de 1% do território 

catarinense. Abrange áreas dos municípios de Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro 

da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Imaruí e Paulo Lopes. 

Fazem parte do Parque as ilhas do Siriú, dos Cardos, do Largo, do Andrade e do 

Coral, e os arquipélagos das Três Irmãs e Moleques do Sul (Figura 4.3.14.1-1). 

Figura 4.3.14.1-1 Limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 

Localizado em uma região estratégica, única e especial da Mata Atlântica, o 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro possui uma ampla diversidade de habitats. 

Cinco das seis grandes formações vegetais do bioma Mata Atlântica encontradas 

em Santa Catarina estão representadas no Parque. Por esta razão, ele abriga uma 

biodiversidade ainda maior do que seus 84.130 hectares poderiam sugerir. 

No litoral, sob forte influência marítima, são encontradas as formações de 

restinga e manguezal. A floresta ombrófila densa, riquíssima em plantas epífitas, 

cobre as serras e ocupa a maior parte da área do Parque. Nas encostas superiores 

da serra, envolta em neblina formada pela condensação da umidade que chega do 

mar, aparece a matinha nebular. Nas partes mais altas do Parque se faz presente a 

floresta ombrófila mista (com araucárias) e os campos de altitudes. Cada 

ecossistema tem sua fauna e flora características, assim como suas espécies 

dominantes. As ilhas costeiras que fazem parte da unidade também apresentam 
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suas singularidades. 

Protegidas pela exuberante vegetação da unidade estão as nascentes de rios 

como o da Vargem do Braço, Cubatão e D’Una. Esses rios fornecem água para 

grande parte dos domicílios da Grande Florianópolis e do litoral sul do Estado. O 

Parque atua ainda, devido a suas características de solo, relevo e vegetação, como 

um importante regulador climático para essas regiões. 

Dentro da área do Parque no município de Palhoça, está a Baixada do 

Maciambu. Essa planície, que comporta uma das mais expressivas paisagens de 

restinga do litoral brasileiro, é formada por cordões arenosos na forma de 

semicírculos, resultantes das oscilações do nível do mar durante milhares de anos. 

A região e considerada, por isso, um importante monumento geológico. Localizado 

próximo a grandes centros urbanos, possui um enorme potencial de lazer, 

associando o turismo ecológico à educação ambiental. 

   

4.3.14.2 Arquipélago das Ilhas Moleques do Sul   

O arquipélago é composto por 3 ilhas, encontra-se a aproximadamente 12 km 

da praia do Pântano do Sul, ao sul de Florianópolis. O acesso se dá exclusivamente 

por mar, via Palhoça no caso de embarcações menores. O porto mais próximo é o 

porto de Imbituba, distante cerca de 45 km ao sul, sendo o tempo de deslocamento 

duas a quatro horas. 

De difícil acesso, estas ilhas possuem dimensões variadas, tendo a maior delas 

cerca de 100 m de altitude e 10 ha, sem formações de praia (ROGALSKI,  2005). 

Seus lados norte e leste são rodeados por paredões rochosos, com formações 

escarpadas abruptas, sendo o lado oeste o menos inclinado e mais fácil para um 

eventual desembarque. 

As ilhas do arquipélago são consideradas zonas máximas de proteção  do 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. É o maior abrigo reprodutivo de aves 

marinhas da costa catarinense, com colônias reprodutivas de atobá-marrom (Sula 

leucogaster), fragata (Fregata magnificens) e trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna 

hirundinacea) (BRANCO, 2004; ROGALSKI et al., 2005). 
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É área de ocorrência, abrigo e alimentação de pequenos e grandes cetáceos 

como, e especialmente é área de reprodução da baleia-franca-austral (Eubalaena 

australis).  

Uma das espécies de mamíferos mais raras do planeta, o preá endêmico Cavia 

intermedia tem sua população estimada em menos de 100 indivíduos, foi recém 

descrita e é encontrada exclusivamente nas Ilhas Moleques do Sul (FURNARI, 

2011). 

Figura 4.3.14.2-1. Vista aérea das Ilhas Moleques do Sul. 

São descritas ao todo 15 espécies de aves nas Ilhas Moleques do Sul. De acordo 

com este registro, sete espécies fazem com que este local seja considerado a maior 

riqueza de espécies marinhas insulares do estado de Santa Catarina. Das 15 

espécies registradas, 3 possuem status de ameaça: o pinguim-de-Magalhães 

(Spheniscus magellanicus), o albatroz-de-nariz-amarelo (Thalassarche

chlororhynchos) e o albatroz-de-sobrancelha-negra (Thalassarche melanophris).  

 Cerca de 1.200 casais entre trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna

hirundinacea) e trinta-réis-de-bando (Thalasseus acuflavidus) na proporção de 5:1, 

respectivamente,  se reproduziram no ano de 2000 nas Ilhas Moleques do Sul.  Este 

alto índice de indivíduos garantiu uma taxa de sucesso reprodutivo mais elevada 
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diante da predação dos ovos por gaivotões, que também utilizam o local para 

reprodução (BRANCO, 2004).  

Os atobás-marrom (Sula leucogaster) nidificam durante todo o ano em Moleques 

do Sul, construindo seus ninhos no chão, assim como anteriormente descrito.  

Cerca de 600 casais de fragatas (Fregata magnificens) são encontrados 

colocando seus ovos entre junho e agosto, mas assim como os atobás-marrom (Sula 

leucogaster) e os gaivotões (Larus dominicanus), as fragatas ocorrem durante todo 

o ano em Moleques do Sul.   

4.3.15 Área de Proteção Ambiental de Anhatomirim (SC) 

A Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim (APAA) está localizada na porção 

norte da microregião da grande Florianópolis, a noroeste da Ilha de Santa Catarina, 

entre as coordenadas UTM 22J 6961307 e 738997, 6970816 e 742371, 6969041 e 

744024 e 6964383 e 736764. Inclui parte do município de Governador Celso Ramos 

e suas águas jurisdicionais, as quais compõem uma porção da Baía Norte da Ilha de 

Santa Catarina. (FLORIANI, 2005). 

Criada em 20 de maio de 1992, pelo Decreto No 528, APAA foi a primeira 

unidade de conservação desta categoria no Estado de Santa Catarina, com o 

objetivo principal de assegurar a proteção da população residente de golfinhos da 

espécie Sotalia fluviatilis e da sua área de alimentação e reprodução. 

A proporção maior da área marinha da APA se justifica pelo principal objetivo de 

criação da mesma, por esse motivo foi criada a ZEG (Zona Exclusiva dos Golfinhos) 

por meio da Portaria No 5/1997, onde não é permitida a entrada de embarcações de 

passeio. Localizada na Baía dos Golfinhos, essa área foi mapeada por Flores (1995) 

como o local de maior predileção da população da espécie, cujos indivíduos 

permanecem até 56% do dia no interior da baía. �A área terrestre da APA é 

caracterizada em sua maior parte, pela presença da Serra da Armação, constituída 

por relevo fortemente ondulado e montanhoso, coberta por remanescentes de Mata 

Atlântica e diversos cursos d’água, os quais também foram definidos no Decreto No 

528 como prioritários para conservação, por seu relevante interesse para a 

sobrevivência das comunidades de pescadores artesanais da região.  
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Figura 4.3.15-1. Delimitação da APA Anhatomirim, vista por satélite. 

4.3.16 Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (SC) 

A única Reserva Biológica das Regiões Sul e Sudeste do Brasil, uma das duas 

Reservas Marinhas Federais, e a única Reserva Marinha que contém 

remanescentes de Mata Atlântica. Possui 17.800 hectares e foi criada a partir do 

Decreto nº 99.142 de 12 de março de 1990, distando cerca de 11 km ao norte da Ilha 

de Florianópolis (IBAMA, 1996).  

Tem objetivo de preservação integral da biota e demais atributos naturais 

existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações 

ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas 

alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio 

natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Abrange os 

municípios de Bombinhas (SC), Florianópolis (SC) e Governador Celso Ramos (SC). 

É proibida a visitação na categoria Reserva Biológica. É um arquipélago formado 

pelas Ilhas do Arvoredo, Galé, Deserta e Calhau de São Pedro, incluindo toda faixa 

marinha que as circundam (IBAMA, 1996).  
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4.3.16.1 Ilha Deserta 

A Ilha Deserta é o principal sítio de reprodução de aves marinhas no Arquipélago 

da REBIO Arvoredo, e está localizada entre as coordenadas 27° 16'23''S - 48° 19'53'' 

W. Nesta ilha nidificam três espécies: o gaivotão (Larus dominicanus) de abril a 

setembro, o trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea) e trinta-réis-de-bando 

(Thalasseus acuflavidus) de maio a outubro (BRANCO, 2004). Possui um formato 

alongado com aproximadamente 1.052 m de comprimento e 175 m de largura sendo 

totalmente rodeada por costões. Esta ilha dista 3,0 km da Ilha do Arvoredo e 

apresenta vegetação constituída por gramíneas que alcançam uma altura até 60 cm; 

entre elas destacam-se Paspalum vaginatum, Canavalia obtusifolia e Limonium 

brasiliensis que são utilizadas por trinta-réis e gaivotão na confecção de seus ninhos 

(REUSS-STREENZEL, 1995).  

Figura 4.3.16-1. Ilha do Arvoredo. REBIO Arvoredo. 
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Figura 4.3.16-2. Delimitação da Reserva Biológica do Arvoredo.  

4.3.17 Ilhota da Galheta (SC) 

A Ilhota da  Galheta (coordenadas 28º  32’  21”  S / 48º  45’  33”  O) situa-

se  a cerca de 5 km ao Sul da Barra de Laguna, e a apenas 150 metros do litoral 

de Laguna e apesar de estar dentro do perímetro que delimita a APA da Baleia 

Franca (que se extende de Florianópolis, ao Norte, a Rincão, ao Sul). Galheta 

não está inserida em nenhuma Unidade de Conservação. É uma extensão da 

Ponta da Praia de Ipoã, formada por costões rochosos com pouca vegetação de 

Mata Atlântica no topo e margem rochosa mais abrigada na face Oeste. 

Apesar da proximidade com o continente, na Ilhota da Galheta, foram 

registradas dezesseis espécies, sendo que quatro nidificam na ilha: Nycticorax 

nycticorax, Haematopus palliatus, Larus dominicanus e Sterna hirundinacea. 

Também foi feito o primeiro registro em Santa Catarina da pomba antártica Chionis 

alba (SOARES & SCHIEFLER, 1995). 

Na região há ocorrência de quelônios  marinhos, em atividades de 

alimentação e repouso, como Chelonia mydas. No litoral de Santa Catarina há 

registros esporádicos de desova de Caretta caretta e de Dermochelys coriacea. 
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Também há registros de encalhes de animais vivos e mortos no litoral catarinense 

de Lepidochelys olivacea. 

Em  relação  a  cetáceos,  há  registro  de  avistagem  de  diversas  espécies 

como: Sotalia guianensis, Tursiopis truncatus, Pontoporia blainvillei, Eubalaena 

australis.

Figura 4.3.17-1. Ilhota de Galhetas – representada pelo polígono amarelo.

4.3.18  Refúgio de Vida Silvestre Ilha dos Lobos  (RS)  

Abrange o município de Torres (RS), com cerca de 142,39 hectares. É uma 

unidade de proteção integral de bioma marinho que tem por objetivo proteger 

ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução 

de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. A Ilha 

dos Lobos está localizada a 1,8 km da costa, em frente à Praia Grande. É a única 

ilha marítima do Rio Grande do Sul e tem esse nome em razão dos lobos-marinhos, 

principalmente Arctocephalus australis e Otaria flavescens, que concentram-se ali 

entre os meses de junho a novembro, quando muitos destes animais, vindos da 

Patagônia Argentina e do Uruguai, procuram águas mais quentes para descanso e 

alimentação.  
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Durante os meses mais frios, a ilha chega a receber mais de 150 pinípedes, 

sendo os mais frequentes Arctocephalus australis e Otaria flavescens,  e raramente 

Arctocephalus tropicalis, Mirounga leonina, Lobodon carcinophagus e Hydrurga 

leptonyx (SILVA, 2004). A ilha também é ponto de passagem para golfinhos, baleias, 

botos, aves e tartarugas-marinhas. A água apresenta baixa temperatura, mesmo no 

verão, quando dificilmente passa de 20ºC. 

Figura 4.3.18-1. Delimitação do Refúgio da Vida Silvestre Ilha dos Lobos.  

4.3.19  Parque Nacional Lagoa do Peixe (RS)  

 O Parque Nacional da Lagoa do Peixe - PNLP foi criado em 06 de novembro 

de 1986 pelo Decreto n° 93.546, com o objetivo particular de proteger as espécies 

de aves migratórias e as amostras dos ecossistemas litorâneos do Rio Grande do 

Sul, que deles dependem para seu ciclo vital. Em 1991, foi incluído na Rede 

Hemisférica de Reservas para Aves Limícolas como Sitio Internacional. Em 1993, foi 

reconhecido como Sítio Ramsar por sua importância para a conservação de zonas 

úmidas. Em 1999, foi considerado Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica.  
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 O Parque está localizado em uma extensa planície costeira arenosa, situada 

entre a lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico. Possui um total de 34.400 ha de 

superfície e aproximadamente 138,84 km (cálculo cartográfico) (Figura 4.3.19-1). No 

seu limite sul faz divisa com os municípios de Tavares e São José do Norte; no limite 

oeste encontra-se proximidade da mata de restinga; o limite leste abrange 1000 m 

de largura da faixa do oceano do limite sul até o Farol de Mostardas e finalmente o 

limite norte é próximo do condomínio Porto dos Casais (ICMBIO, 1999) (Figura 

4.3.19-2).  

 Sua paisagem é composta por mata de restinga, banhados, campos de dunas, 

lagoas de água doce e salobra, além de praias e uma área marinha. Apesar da 

denominação, lagoa do Peixe é, na verdade, uma laguna, por causa da comunicação 

com o mar. É relativamente rasa, com 60 centímetros de profundidade em média. 

Possui 35 quilômetros de comprimento e 2 quilômetros de largura, e é formada por 

sucessão de pequenas lagoas interligadas, caracterizando, assim, um reservatório 

natural de água salobra (ICMBIO, 1999). 

 A área é um berçário para o desenvolvimento de espécies marinhas, entre as 

quais camarão-rosa, tainha e linguado, e atrai variadas espécies de aves, que 

encontram na lagoa e em suas marismas farta alimentação. 

 É através da abertura da barra da Lagoa do Peixe que este ecossistema 

mantém sua dinâmica, e dele dependem diversas populações, animais e humanas. 

Ainda hoje, pecuaristas utilizam pastagens naturais ao redor da lagoa e pescadores 

artesanais vivem da pesca, sobretudo do camarão-rosa. Sua abertura pode ocorrer 

naturalmente, mas, historicamente, é feita de forma artificial. O fechamento da barra 

é condicionado à ação dos ventos e consequente deposição de areia, que pode 

causar sua oclusão. 

 A vegetação esta representada por espécies características de solos 

arenosos e com alto teor de salinidade, como a macela-graúda, o brejo-da-praia e a 

espartina. Na mata de restinga, formação vegetal incluída nos domínios da Mata 

Atlântica, encontram-se espécies como figueiras, cambuís e canelas, além de 

árvores menores, arbustos espinhosos e cactos. Juncos e gramas-brancas crescem 

nos banhados. Antigos plantios e dispersões de Pinus ameaçam a integridade do 

Parque, mas estão sendo retirados pelos proprietários. 
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 O Parque é habitat para mamíferos, entre os quais capivaras (Hydrochoerus 

hydrochaeris), lontras (Lontra longicaudis) e tuco-tucos (Ctenomys flamarioni)

(pequenos roedores que vivem nas dunas). Entre os répteis, destaca-se o jacaré-de-

papo-amarelo (Cayman latirostris). 

 As águas salobras repletas de plâncton, crustáceos e peixes atraem bandos 

de aves de várias partes do continente. Já foram catalogadas 275 espécies, das 

quais 35 são migratórias. Do Chile e da Argentina chegam flamingos 

(Phoenicopterus ruber), as batuíras de coleira-dupla (Charadrius falklandicus), de 

peito-avermelhado (Charadrius modestus) e de papo-ferrugíneo (Oreopholus 

ruficollis); da América do Norte migram mais de dez espécies de maçaricos (caso do 

maçarico-de-papo-vermelho), batuíras e o trinta-réis-boreal (Sterna hirundo) 

(NASCIMENTO, 2011).  

 O maçarico-de-papo-vermelho, Calidris canutus, altamente ameaçado de 

extinção, originário do Hemisfério Norte, viaja todo ano para a América do Sul. Em 

março, chega à lagoa do peixe, parada estratégica, para o retorno ao Ártico que se 

inicia em abril. Chega a permanecer voando durante cinco dias, e voa cerca de 36 

mil quilômetros por ano. 

 Todos os anos, inúmeros animais marinhos visitam as praias do Parque, tais 

como lobos-marinhos (Arctocephalus tropicalis, Arctocephalus australis), leões-

marinhos (Otaria flavescens), pinguins (Spheniscus magellanicus) e tartarugas 

marinhas (Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, Caretta caretta). A causa do 

aparecimento desses animais na orla varia para cada espécie, sendo muito comum 

o aparecimento de animais debilitados, sujos de óleo ou simplesmente descansando.  
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Figura 4.3.19-1 Localização do Parque Nacional da Lagoa do Peixe no Rio Grande do Sul.  

Figura 4.3.19-2. Detalhe dos limites do Parque Nacional da Lagoa do Peixe.  



Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área 
Geográfica da Bacia de Santos

 Anexo II.3.5.12-1 
Plano de Proteção à Fauna - 

PPAF  

Pág. 
54 / 137 

Revisão 00
abr/2017 

                          ���������	
���
�	��

5 FAUNA 

 As informações solicitadas para as espécies presentes nas áreas prioritárias 

para a fauna, listadas no ANEXO I – Identificação das Áreas Prioritárias, são 

apresentadas sob a forma de tabelas no ANEXO III – Lista de Espécies e nos 

mapas de sensibilidade contendo a representação das áreas prioritárias é 

apresentado no ANEXO IV – Recursos Biológicos.  

É importante ressaltar que as espécies abundantes, relevantes ou ameaçadas 

nas áreas prioritárias, também foram descritas neste Plano. Todas as espécies foram 

abordadas após a contextualização do grupo taxonômico ao qual pertencem. 

5.1 Grupos Prioritários 

5.1.1 Aves 

5.1.1.1 Pinguins de Magalhães (Spheniscus magellanicus) 

O pinguim-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) é uma ave marinha 

migratória extremamente adaptada à vida aquática. Tem em média 65 cm de 

comprimento e seu peso varia entre 4 e 5 kg na fase adulta (não apresentam ossos 

pneumáticos). Adultos são negros com abdômen e peito brancos, um colar e uma 

faixa peitoral negros ao redor da área ventral branca. Possuem também uma faixa 

branca ao redor dos olhos que vai até a garganta (Figura 5.1.1.1-1). Os juvenis são 

acinzentados. Suas asas são modificadas em nadadeiras e funcionam como remos, 

as narinas têm forma de fenda, glândulas de sal bem desenvolvidas, espessa 

camada de gordura e de penas (SICK, 2001).  

Esta é a espécie de pinguim mais comum em águas jurisdicionais brasileiras e 

toda a área do presente estudo, entre os meses de maio e outubro, está dentro da 

abrangência de sua dispersão invernal. O seu status de conservação na Lista 

Vermelha da IUCN está classificado como “Quase Ameaçado”, porém não consta da 

lista de espécies ameaçadas no Brasil (MACHADO et al., 2008) e em nenhuma lista 

dos estados de ocorrência. Outras espécies de pinguins registradas 

esporadicamente em praias brasileiras incluem o pinguim-rei (Aptenodytes 

patagonicus), o pinguim-de-penacho-amarelo-do-sul e o pinguim-macaroni 

(Eudyptes chrysolophus). 

O pinguim-de-Magalhães se reproduz em colônias na costa da Argentina, Chile 

e Ilhas Falklands (Ilhas Malvinas). A população estimada desta espécie é de 
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aproximadamente 1 a 1,3 milhões de casais distribuídos em mais de 130 colônias 

reprodutivas, sendo as colônias mais numerosas as de Punta Tombo, Cabo Vírgenes 

e San Lorenzo, todas na Argentina. Algumas das colônias constantemente 

monitoradas estão em franco declínio populacional, porém outras estão em rápida 

expansão, de modo que a real tendência demográfica da espécie é difícil de ser 

definida (IUCN, 2013). 

Após a fase de muda, aproximadamente ao final do mês de fevereiro, inicia-se 

o período migratório anual em função da abundância de suas presas, que 

compreendem anchoítas e sardinhas, entre outros peixes, além de moluscos 

cefalópodes e crustáceos. Durante seu deslocamento invernal, as aves permanecem 

em alto mar à margem da plataforma continental do norte da Argentina, Uruguai e 

Brasil, repousando em mar aberto. No entanto, uma pequena fração dos animais 

pode encalhar nas praias, registrando-se regularmente algumas dezenas a centenas 

de animais nas praias brasileiras desde o Rio Grande do Sul até o norte do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo; mais raramente há registros de indivíduos vagantes na 

região Nordeste, até Fortaleza. As razões que levam à saída de algumas destas aves 

do mar e seu encalhe em praias brasileiras são diversas, e incluem a hipotermia, 

caquexia, exaustão, ferimentos diversos, entre outras. Em sua ampla maioria estas 

aves são juvenis em seu primeiro ano de vida, desidratadas e debilitadas e 

frequentemente são afetadas por atividades antrópicas como a petrolização ou a 

interação com artefatos de pesca (GARCIA-BORBOROGLU et al., 2006; 2010). 

A ameaça mais importante aos pinguins, sobretudo para as espécies piscívoras, 

é a competição com a indústria pesqueira, que leva à redução gradual das presas. 

Este é um impacto particularmente perigoso pela dificuldade de demonstrar-se a 

relação entre a atividade pesqueira e a mortalidade ou insucesso reprodutivo de 

colônias de pinguins a centenas ou milhares de quilômetros de distância, mas 

acredita-se que a pesca tenha levado a declínios importantes de várias populações 

de pinguins no mundo (CEMAVE, 2010). Existem relatos anedóticos de centenas e 

até milhares de animais mortos enredados e, por vezes, esses eventos de 

mortalidade em massa são difíceis de diferenciar de outras causas de mortalidade 

devido à ausência de alterações post-mortem específicas.  Estes relatos são 

importantes para contextualizar as diversas possibilidades, pois, em caso de um 

acidente com hidrocarbonetos, uma das vertentes a se considerar é o estado clínico 

prévio dos animais, pois se os dois eventos, casos de mortalidade em massa e 
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contaminação com petróleo, ocorrerem concomitantemente, pode-se ter um 

aumento na taxa de mortalidade dos animais, refletindo em uma baixa taxa de 

reabilitação. 

Outra ameaça importante é a perturbação ou destruição de seus habitats 

reprodutivos através da ocupação imobiliária, extração de guano para uso na 

indústria agropecuária, visitação turística, predação de ninhos por animais 

domésticos ou espécies invasoras, entre outros (IUCN, 2013). Desequilíbrios na 

dinâmica de gelo e degelo em função da mudança climática global também são 

apontados como ameaças às colônias e à disponibilidade de presas. Eventos 

climáticos extremos como a Oscilação Sul El Niño também podem constituir 

ameaças importantes (CEMAVE, 2010). 

A contaminação pelo petróleo é uma ameaça significante a estas aves, devido 

aos seus hábitos de vida e permanência constante na água durante a dispersão 

invernal. Tipicamente os derramamentos catastróficos são os mais lembrados, como 

é o caso do incidente com o navio Treasure, na África do Sul em 2000, em que mais 

de 20.000 pinguins-africanos (S. demersus) foram reabilitados e outros 19.500 foram 

translocados (CALLAHAN, 2001; WOLFAARDT et al., 2008). No entanto, a 

contaminação crônica, através de derramamentos de petróleo acidentais 

localizados, do descarte ilegal de produtos derivados (como exemplo, o óleo de 

motor usado) e da limpeza de tanques de embarcações cargueiras, é o maior de 

todos os problemas da contaminação dos oceanos por hidrocarbonetos (GARCIA-

BORBOROGLU et al., 2006). Esta contaminação leva vários milhares de pinguins à 

morte anualmente em todo o mundo, e ocorre de forma muito mais insidiosa e 

perigosa que os derramamentos catastróficos (CEMAVE, 2010; GARCIA-

BORBOROGLU et al., 2006; PETRY et al., 2002; 2004). Na América do Sul, o 

número de pinguins oleados reabilitados por centros de reabilitação selecionados no 

Brasil, Uruguai, Argentina e Chile entre 2000 e 2010 foi documentado por Ruoppolo 

e colaboradores (2012). 

Por fim, outras ameaças à conservação desta espécie incluem a caça predatória 

(realizada amplamente no passado, porém atualmente é rara), colisões com 

embarcações, poluição marinha com substâncias tóxicas, marés vermelhas, entre 

outros. Devido às ameaças sofridas pela espécie ao longo de sua distribuição e com 

o intuito de evitar o agravamento do seu status de conservação, iniciou-se em 2010 

o Projeto Nacional de Monitoramento do Pinguim-de-Magalhães (CEMAVE, 2010). 
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Esta iniciativa do CEMAVE (ICMBio) é voltada a ampliar o conhecimento sobre a 

espécie no Brasil, otimizar os esforços de pesquisa, reabilitação e monitoramento, 

possibilitando a contribuição e integração destas iniciativas em prol da conservação. 

Figura 5.1.1.1-1 Pinguins-de-

Magalhães adultos (Spheniscus 

magellanicus) 

5.1.1.2 Aves Marinhas Insulares 

residentes 

5.1.1.2.1  Atobá-marrom 
(Sula leucogaster) 

É também conhecido por 

atobá-pardo, mergulhão, tobá, mambembo, mubembo. O atobá-marrom (Sula 

leucogaster) é encontrado desde o litoral de Nova Jérsei nos Estados Unidos até a 

Argentina, sendo citado como o mais comum dos sulídeos presentes na costa 

brasileira (SICK, 2001; RICHARDS, 1990). 

Mergulhadores por excelência, com aproximadamente 75 cm, bico pontiagudo e 

serrilhado que utilizam para capturar peixes em seus mergulhos; não apresentam 

narinas externas, adaptação para que a água não invada os dutos respiratórios nos 

mergulhos (SICK, 2001). Do mesmo porte das gaivotas, mas com asas mais longas 
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e estreitas, e membranas natatórias nas patas. Os machos adultos possuem os pés 

e o bico amarelo-pálido (esverdeado) e ao redor dos olhos possui um tom verde-

azulado. As fêmeas possuem uma mancha mais escura em frente aos olhos e 

indivíduos jovens têm coloração marrom-acinzentada (SICK, 2001) (Figura 5.1.1.2.1-

1).  

É comum observá-los ao longo de todo o ambiente costeiro, sobrevoando e/ou 

forrageando próximo às praias e ao redor de construções antrópicas diversas 

(cultivos, embarcações, atracadouros) (SOARES & SCHIEFLER, 1995; ROSÁRIO, 

1996; BRANCO, 1999; 2001). Sua presença marcante deve-se principalmente a 

intempéries ligadas ao ciclo de vida e fatores bioecológicos da espécie, como a 

distribuição, reprodução, alimentação e comportamento social (BEGE & PAULI, 

1989; ROSÁRIO, 1996; SICK, 2001). O forrageio abrange complexos estuarinos que 

apresentem ambientes de manguezal, praias ou rochedos. Capturam principalmente 

peixes e moluscos encontrados a poucos metros da superfície através de aprimorada 

técnica de mergulho que consiste na queda oblíqua da ave sobre a presa avistada 

(NORTON, 1988; BEGE & PAULI, 1989; MORAES & KRUL, 1995; CROXALL & 

PRINCE, 1996; BRANCO 1999; 2001; SICK, 2001; BRAUN, 2002). Nixon e Lee 

(1998) acrescentam que, em alguns casos, os atobás permanecem flutuando na 

superfície da água para observar a densidade dos cardumes de peixes através de 

rápidos mergulhos com a cabeça, podendo assim investir em sua captura. 

Procriam em colônias situadas em ilhas de regiões costeiras, constroem seus 

ninhos no chão com pequenas pedras bem arrumadas (SICK, 2001; BRAUN, 2002). 

Geralmente dois ovos são incubados pelo casal durante 42 dias e apenas um filhote 

sobrevive. 
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Figura 5.1.1.2.1-1. Atobá-marrom (Sula leucogaster)  

5.1.1.2.2  Fragata (Fregata magnificens)  

Fragata é o nome dado a um navio à vela antigo, muito veloz, usado tanto na 

guerra como na pirataria. Dele originou-se o nome Fregata (“Águia-do-mar”, Man-o-

war-bird), que caracteriza a espécie por seus hábitos agressivos (AUSTIN JR, 1983; 

SICK, 2001). As fragatas possuem comportamento predominantemente aéreo, 

exibindo distinta silhueta de voo (DEL HOYO et al., 1992).  

O peso total dos indivíduos varia de 600 a 1600 g, sendo que as fêmeas tendem 

a ser até 25% mais robustas que os machos. Apesar de seu tamanho (114 cm de 

comprimento total), possuem ossos altamente pneumáticos, que correspondem a 

menos de 5% do peso total dos espécimes (DEL HOYO et al., 1992). São as aves 

de menor peso por unidade de superfície de asa, que são extremamente longas, 

estreitas e angulosas (SICK, 2001). 

 O macho de fragata é preto e menor que a fêmea, com saco ou bolsa gular 

vermelha, que quando inflada caracteriza o período reprodutivo da espécie; por outro 

lado, a fêmea é preta com peitoral branco e os filhotes possuem cabeça e peitoral 

brancos, com o restante do corpo preto ou amarronzado (HARRISON, 1983) (Figura 

5.1.1.2.2-1.). Possuem comprimento entre 98 a 106 cm e envergadura pode exceder 

2 m, o peso é de apenas 1,5 kg. Seus ninhos são construídos sobre vegetações 

arbustivas e arbóreas, sendo compostos por gravetos e fezes. Os pais geralmente 

incubam um único ovo branco, que eclode entre 45 e 56 dias, e as fêmeas alimentam 
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seus filhotes por até nove meses de idade, mesmo estes podendo realizar vôos em 

aproximadamente 4,5 meses (SICK, 2001).  

As fragatas pescam na superfície da lâmina de água do mar, sem se molhar, 

predando os filhotes de peixes e peixes voadores. Por terem facilidade em localizar 

barcos de pesca, interagem com esta forma de atividade econômica e fazem de seus 

alvos outras aves marinhas, quando praticam “pirataria” ou cleptoparasitismo, 

(NOVELLI, 1997; BRANCO, 2004). No cleptoparasitismo, as fragatas perseguem e 

roubam a presa ingerida das outras aves, em especial atobás, gaivotas e trinta-réis. 

Na pirataria, uma fragata pode tirar o roubo de outra fragata, em geral, um indivíduo 

imaturo. Marinheiros do tempo da descoberta da América tinham as fragatas como 

indicativo de terra próxima, por não se afastarem muito de suas ilhas. Contudo, isto 

não impede que essas aves efetuem migrações em certas épocas e às vezes, 

quando planam a grandes alturas, sejam levadas para longe pelos ventos; daí vem 

o fato de ocuparem as ilhas oceânicas mais afastadas (SICK, 2001). 
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Figura 5.1.1.2.2-1. Fragata (Fregata magnificens). (A) grupo, (B) ovo no ninho e (C) filhote 

5.1.1.2.3  Trinta-réis ou Gaivotinha

Os trinta-réis (nome dado pela abundância dessas aves em determinadas 

épocas) ou andorinhas-do-mar possuem uma ampla distribuição no litoral brasileiro 

(SIGRIST, 2009). Uma das características deste grupo é o tipo de reprodução, que 

ocorre em grandes grupos ou colônias, sendo considerada estratégia antipredatória, 

podendo ser mistas (várias espécies) ou exclusivas (uma espécie). Possuem asas 

mais estreitas e bico mais reto, pontiagudo, sendo dirigido para baixo durante o voo. 

Ao contrário das gaivotas apresentam a cauda bifurcada (com exceção do gênero 

Anous) (SICK, 2001). 
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No litoral do Brasil encontram-se 19 espécies de trinta-réis distribuídas em 6 

gêneros (Sterna, Anous, Gygis, Phaetusa, Chlidonias e Gelochelidon). Destas, 11 

reproduzem-se na costa brasileira, as restantes permanecem no nosso litoral apenas 

em determinada época do ano e reproduzem-se em outras regiões geográficas 

(OLMOS et al., 1995). Das 11 espécies que se reproduzem no Brasil, apenas três 

formam colônias no litoral do sul e sudeste. 

5.1.1.2.3.1  Trinta-réis-real (Thalasseus maximus) 

Pode chegar a 49 cm de comprimento e é considerada o maior dos trinta-réis 

brasileiros. Possui as penas nucais arrepiadas, bico vermelho-alaranjado bem 

grosso, e pés negros, sendo que os imaturos tem bico e pés amarelados (SICK, 

2001) (Figura 5.1.1.2.3.1-1). Alimenta-se de peixes, mergulhando para capturá-los e 

podem roubar comida de outras aves marinhas. Come também insetos e 

eventualmente, ovos e filhotes de outros pássaros. Modificam consideravelmente a 

dieta de acordo com a disponibilidade e a sazonalidade de presas. Pescam 

geralmente solitários ou em pequenos bandos, alimentam-se em águas rasas e 

regularmente se afastam vários quilômetros da colônia para isso. Acompanham e 

consomem o descarte (MOHR et al., 2008).  

Estas aves são extremamente sensíveis durante a nidificação, podendo 

abandonar a colônia quando minimamente perturbadas. A espécie não constrói 

ninhos elaborados, depositando um único ovo em pequenas depressões rasas na 

areia ou diretamente na rocha. Como adaptações antipredatórias utilizam a 

estratégia de frequente troca de sítios reprodutivos e agrupamento de filhotes em 

"creches" onde são cuidados por alguns adultos. Os filhotes são nidífugos, deixando 

os ninhos para se juntar-se às creches localizadas na periferia das colônias. Ambos 

os adultos defendem o ninho e incubam os ovos (MOHR et al., 2008). Cada fêmea 

coloca de um a dois ovos, e os filhotes recebem cuidados até os oito meses de vida 

(BRUNO, 2008). No Brasil o período reprodutivo vai de junho a dezembro. 

 Ocorre da América do Norte ao sul da América do Sul e também na costa 

Atlântica da África. Vive em pequenos bandos sobre as ilhas costeiras (MURPHY, 

1936). A única espécie de trinta-réis considerada como "Vulnerável" na lista brasileira 

de espécies ameaçadas de extinção (MACHADO et al., 2008). Análises preliminares 

apontam que a população de T. maximus que nidifica no Brasil tem baixa 

variabilidade genética e é provavelmente isolada das demais (MOHR et al., 2008). 
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Potencialmente, em sua área de distribuição, a espécie pode ocorrer em todas 

as Unidades de Conservação costeiras, principalmente no período de dispersão pós-

reprodutiva. Os registros obtidos são para o Rio Grande do Sul (PARNA da Lagoa 

do Peixe e EE do Taim e REVIS do Molhe Leste – L. MOHR, obs. pess.; L. BUGONI, 

obs. pess.), Santa Catarina (APA do Anhatomirim, APA da Baleia Franca, RESEX 

Marinha de Pirajubaé, EE dos Carijós e provavelmente na REBIO do Arvoredo e PE 

da Serra do Tabuleiro – Vitor Piacentini, in litt.), Paraná (PARNA de do Superagui, 

EE de Guaraqueçaba e provavelmente na EE Ilha do Mel, PARNA Saint-Hilaire-

Lange, PE da Ilha do Mel e APA Estadual de Guaratuba), São Paulo (ESEC 

Tupinambás, ESEC dos Tupiniquins, ESEC de Juréia-Itatins, ARIE Ilhas Queimada 

Grande e Queimada Pequena, APA de Cananéia-Iguapé-Peruíbe, PE Marinho da 

Laje de Santos, PE Xixová-Japuí, PE da Ilha do Cardoso, PE da Ilhabela, PE da 

Serra do Mar e APA Ilha Comprida – ÉDSON BARBIERI, in litt.; FÁBIO OLMOS, in 

litt.; FAUSTO P. CAMPOS, in litt.), Rio de Janeiro (PARNA da Restinga de 

Jurubatiba, ESEC de Tamoios, RESEX Marinha de Arraial do Cabo, PE da Ilha 

Grande, APA Estadual de Mangaratiba, APA Estadual de Guapimirim e APA 

Estadual de Maricá – JOSÉ F. PACHECO), Espírito Santo (REBIO de Comboios – 

SIMON, 2009) e Maranhão (PARNA dos Lençóis Maranhenses e APA Estadual das 

Reentrâncias Maranhenses – ANTÔNIO A. RODRIGUES, em prep.).  
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Figura 5.1.1.2.3.1-1 Trinta-réis-real (Thalasseus maximus) 

5.1.1.2.3.2  Trinta-reis-de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea)  

O trinta-réis-de-bico-vermelho ou trinta-réis-sul-americano (S. hirundinacea) é 

considerada uma espécie migratória, que nidifica na Argentina de março a abril e 

desloca-se para o norte, retornando ao sul na primavera seguinte (OLROG, 1979; 

BRANCO, 2004; FRACASSO, 2004). Entretanto, a reprodução desta espécie vem 

sendo descrita por vários ornitólogos no período de abril a novembro na costa 

brasileira (EFE et al., 2000, SICK, 2001, BRANCO, 2003a,b; CAMPOS et al., 2004). 

 É uma ave de pequeno porte, medindo 38 a 41 cm de comprimento total (da 

ponta do bico ao final da cauda), branca com asas cinza e capuz preto durante o 

período reprodutivo (BRANCO, 2004) (Figura 5.1.1.2.3.2-1). Trata-se da trinta-réis 

de bico mais longo, dorso cinza pérola, mais intenso sobre as asas, supracaudal 

branca, peito e garganta cinza pérola, graduando a alvo no abdômen. Distinguem-

se pelo bico e patas escarlates, ocorrendo no oceano Atlântico, da Terra do Fogo 

(Argentina) à Bahia (Brasil) e no Pacífico do Peru ao Chile (SICK, 2001; FRACASSO, 

2004).  

Figura 5.1.1.2.3.2-1. Trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea) 
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5.1.1.2.3.3 Trinta-reis-réis-de-bando (Thalasseus acuflavidus)  

O trinta-réis-de-bando (Thalasseus acuflavidus) possui bico amarelo, patas 

pretas e capuz negro no período reprodutivo com penas nucais arrepiadas e pode 

medir 41 cm (Figura 5.1.1.2.3.3-1). Ocorrem das Antilhas até a Argentina, 

reproduzindo-se em ilhas da Venezuela, Brasil (do Espírito Santo a Santa Catarina) 

e Argentina (SICK, 2001). No Brasil é comum da Bahia ao Rio Grande do Sul com 

poucas indicações sobre sua nidificação, e suas maiores colônias são encontradas 

nas ilhas do litoral do Espírito Santo (EFE et al., 2000). 

 Nidificam em ilhas costeiras de maio a setembro podendo ter colônias mistas 

com trinta-réis-real e trinta-réis-de-bico-vermelho (SICK, 2001; CAMPOS, 2009).  

No período de migração e deslocamento pelas áreas de invernada, são 

comumente vistos em grupos e consumindo o descarte da pesca artesanal, 

crustáceos, moluscos e insetos em áreas inundáveis (BUGONI & VOOREN, 2005; 

FRACASSO, 2009).  

A pressão de predadores a falta de alimento e o estresse antrópico são alguns 

dos fatores que induzem a mudança de sítios reprodutivos (EFE et al., 2000), embora 

no litoral catarinense ocorra fidelidade em relação às Ilhas Itacolomis e Ilha dos 

Cardos (BRANCO, 2003b).  

Apesar de não estar inserida na lista de espécies ameaçadas, é considerada 

uma das mais vulnerável espécies costeiras brasileiras, sendo sugestão de alguns 

autores que  seja considerada como "Vulnerável" em nível nacional e "Em Perigo" 

em nível estadual (EFE & BONATTO, 2011).  



Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área 
Geográfica da Bacia de Santos

 Anexo II.3.5.12-1 
Plano de Proteção à Fauna - 

PPAF  

Pág. 
66 / 137 

Revisão 00
abr/2017 

                          ���������	
���
�	��

Figura 5.1.1.2.3.3-1. Trinta-réis-de-bando (Thalasseus acuflavidus) 

5.1.1.2.4 Gaivotão (Larus dominicanus)  

As gaivotas possuem cauda arredondada e bico recurvado com vários estágios 

de plumagem durante a maturidade. Existem 45 espécies, sendo encontradas 

apenas sete no Brasil. O gaivotão (Larus dominicanus) é a espécie mais abundante 

de gaivotas na costa brasileira.  

Possui cerca de 58 centímetros, apresenta coloração branca e lado superior das 

asas preto. Possui o bico amarelo com uma mancha vermelha na mandíbula, 

desbotando durante a época de descanso reprodutivo (SICK, 2001) (Figura 

5.1.1.2.4-1).  

É predador de ovos e filhotes de outras aves marinhas. Ocorre do sudeste da 

América do Sul até a Terra do Fogo, África e Austrália (HARRISON, 1983; SICK, 

2001). Fazem seus ninhos normalmente no inverno (junho até setembro) no solo, 

sobre rochedos ou entre a vegetação (gramíneas). Os ninhos podem chegar a ter 

até 3 ovos, e os filhotes são alimentados pelos pais até começarem a voar. Se 

alimentam principalmente de peixes e moluscos, assim como restos de animais 

marinhos encontrados na praia e rejeitos de pesca de arrasto (SICK, 2001).  
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Figura 5.1.1.2.4-1 Gaivotão (Larus dominicanus) 

5.1.1.3 Aves Marinhas Oceânicas 

A ordem �����������	��
�� reúne a maior parte das aves marinhas oceânicas 

ou pelágicas encontradas no hemisfério sul, os albatrozes e petréis (SICK, 2001), 

entre elas, a família Diomedeidae, que são as maiores aves voadoras do mundo. 

Possuem em geral corpo pesado, longas asas, bico forte e cauda curta. Realizam 

grandes migrações.  

Em águas brasileiras ocorrem com registros documentados dez espécies de 

albatrozes, 24 de petréis, cinco de painhos e almas-de-mestre e uma de petrel-

mergulhador, durante todo o ano, em sua maioria indivíduos imaturos (LIMA et al., 

2002; OLMOS, 2002; CBRO, 2011; SICK, 2001). Este número tende a aumentar no 

outono e inverno austrais, de março a setembro, quando pelo menos 37 espécies de 

Procellariiformes se alimentam nas águas mais frias, nas ressurgências do 

Sul/Sudeste, especialmente na convergência subtropical, onde águas quentes da 

Corrente do Brasil se encontram com as águas frias da Corrente das Malvinas 

(VOOREN & BRUSQUE, 1999; SICK, 2001).  

Os petréis são semelhantes aos albatrozes porém um pouco menores, as 

narinas tubulares se posicionam no topo do bico. Constroem seus ninhos no solo em 
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tocas e têm hábitos noturnos. Duas espécies se reproduzem no Brasil: a pardela-de-

trindade Pterodroma arminjoniana (endêmica das ilhas Trindade e Martim Vaz) e a 

pardela-de-asa-larga Puffinus lherminieri (ilhas do litoral do Espírito Santo e de 

Fernando de Noronha) (SICK, 2001; SOTO & FILIPPINI, 2000).  

São animais de grande longevidade, baixa mortalidade de adultos e baixa 

produtividade. Atingem a maturidade sexual tardiamente (cerca dos seis anos nas 

espécies menores e entre 10 e 11 anos para os grandes albatrozes) (WARHAM, 

1990). Nidificam em colônias com cerca de 100 ninhos por hectare, onde seus ninhos 

são construídos no chão, misturando barro, capim e musgo. O casal é monogâmico, 

ou seja, formam casais para a vida toda. Colocam apenas um ovo por temporada, 

que pode ocorrer em intervalos de vários anos. Diversas espécies nidificam a cada 

dois anos, sendo comum que o intervalo entre as tentativas de reprodução seja ainda 

maior (WARHAM, 1990; 1996). Revezam a incubação (68 a 79 dias) em turnos de 

até sete dias. O filhote é cuidado entre 260 a 300 dias. Tais características tornam 

os Procellariiformes, extremamente vulneráveis a fatores de mortalidade que 

atingem as aves em idade de reprodução, como a captura incidental na pesca com 

espinhel (MOLONEY et al., 1994; TUCK et al., 2001).  

Como exemplos desta ordem, o albatroz-errante (Diomedea exulans) pode 

alcançar até 3,5 m de envergadura de asa e pesar 11 kg. O albatroz-de-sobrancelha-

negra (Thalassarche melanophris) tem envergadura máxima de 2,5 m, os machos 

podem pesar até 4,6 kg e as fêmeas até 3,8 kg. O albatroz-de-nariz-amarelo 

(Thalassarce chlororhynchos) pode chegar até 2 m de envergadura e pesar quase 3 

kg. Um petrel-gigante (Macronectes giganteus) tem o porte de um albatroz, 

chegando aos 88 cm porém com asas curtas e largas. Já o alma-de-mestre 

(Oceanites oceanicus) chega a 18 cm de comprimento e pode pesar apenas 20 g 

(SICK, 2001).  
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Figura 5.1.1.3-1 Albatroz-errante (Diomedea exulans).  

Figura 5.1.1.3-2 Albatroz-de-sobrancelha-negra (Thalassarche melanophris).  
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Figura 5.1.1.3-3 Albatroz-de-nariz-amarelo (Thalassarce chlororhynchos) 

Figura 5.1.1.3-4. Bobo-pequeno (Puffinus puffinus).  
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Figura 5.1.1.3-5. Bobo-grande (Calonectris borealis).  

Figura 5.1.1.3-6. Pardela-preta (Procellaria aequinoctialis).  
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Figura 5.1.1.3-7. Bobo-grande-de-sobre-branco (Puffinus gravis). 

Figura 5.1.1.3-8. Pardelão-gigante-do-sul ou petrel-gigante (Macronectes giganteus).  
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Figura 5.1.1.3-8.Pardela-de-óculos (Procellaria conspicillata). 

5.1.1.4 Aves Marinhas Limicolas 

As aves limícolas são definidas como espécies aquáticas características das 

zonas entremarés, marginais a corpos d’água ou áreas alagadas, cuja profundidade 

não ultrapassa o comprimento dos membros inferiores (NASCIMENTO & 

LARRAZÁBAL, 2000). Dentre estas, destacam-se os maçaricos e batuíras (Famílias 

Scolopacidae e Charadriidae), os quais abrangem 152 das 217 espécies 

reconhecidas para a ordem Charadriiformes (WARNOCK et al., 2001; PIERSMA, 

2007).  

No Brasil, as espécies migratórias vira-pedras Arenaria interpres (Figura 5.1.1.4-

1), maçarico-de-papo-vermelho Calidris canutus (Figura 5.1.1.4-2), macarico-branco 

Calidris alba (Figura 5.1.1.4-3), maçariquinho Calidris minutilla (Figura 5.1.1.4-4), 

maçarico-rasteiro Calidris pusilla (Figura 5.1.1.4-5), batuíra-de-bando Charadrius 

semipalmatus (Figura 5.1.1.4-6), batuíra-de-coleira Charadrius collaris (Figura 

5.1.1.4-7), maçarico-de-perna-amarela Tringa flavipes (Figura 5.1.1.4-8) são 

consideradas comuns (SICK, 2001). Embora este grupo de aves se destaque pela 

abundância e elevadas concentrações de indivíduos, estudos recentes indicam o 

declínio populacional de inúmeras espécies (IUCN, 2013). 

As aves limícolas estão em constante movimentação e, por se deslocarem 

sazonalmente entre hemisférios, conseguem aproveitar as melhores condições 

ambientais de cada área (PIERSMA, 2007). Os principais sítios reprodutivos das 

espécies ocorrentes nas Américas estão inseridos nas altas latitudes da região 
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Neártica (Estados Unidos e Canadá), onde os dias longos do verão boreal permitem 

que os indivíduos mantenham um ritmo de forrageamento acelerado para acumular 

reservas energéticas e prepararem-se para a migração (MEYERS et al., 1990; LEU 

& THOMPSON, 2002). Em meados de setembro, com o início do outono setentrional, 

milhares de indivíduos iniciam seu deslocamento para as regiões mais quentes e 

produtivas ao longo das Américas Central e do Sul, onde permanecerão até meados 

de março a abril (SICK, 2001; NEWTON, 2008).  

Os ambientes escolhidos pelas aves migratórias ao longo de suas rotas são 

diversos e estão relacionados aos seus hábitos alimentares, estratégias de 

forrageamento e disponibilidade de recursos. Devido à distribuição descontínua 

destes recursos, as espécies migrantes geralmente se concentram em áreas 

específicas. Estas aves podem estar presentes em todas as áreas prioritárias deste 

Plano. 

As maiores ameaças às aves limícolas incluem: exploração excessiva de 

moluscos bivalves pela indústria marisqueira, predação por espécies invasoras e 

animais domésticos, turismo excessivo, trânsito de veículos em praias e 

pisoteamento de ovos, poluição e degradação ambiental de áreas costeiras e 

estuarinas (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2013). 

Figura 5.1.1.4-1. Vira-pedras (Arenaria interpres) 
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Figura 5.1.1.4-2. Batuíra-de-bando (Charadrius semipalmatus) 

Figura 5.1.1.4-3. Batuíra-de-colar (Charadrius collaris)  
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Figura 5.1.1.4-4. Maçarico-de-papo-vermelho (Calidris canutus) 

                       Figura 5.1.1.4-5. Maçarico-branco (Caladris alba) 
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Figura 5.1.1.4-6. Maçariquinho (Calidris minutilla)  

Figura 5.1.1.4-7. Maçarico-rasteiro (Calidris pusilla) 
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Figura 5.1.1.4-8. Maçarico-de-perna-amarela (Tringa flavipes) 

5.1.2 Mamíferos 

5.1.2.1 Toninha (Pontoporia blainvillei) 

Franciscana, toninha, boto-garrafa, boto-cachimbo ou manico são nomes 

populares para a Pontoporia blainvillei, golfinho endêmico das águas costeiras do 

oeste do Atlântico Sul. Seu habitat preferencial inclui regiões estuarinas e costeiras 

de até 50 m de profundidade, entretanto, a maior parte dos registros é para águas 

mais rasas, de até 30 metros (DI BENEDITTO et al., 2010). 

Este pequeno cetáceo odontoceto, que chega a medir no máximo cerca de 160 

cm de comprimento, tem o rostro acentuadamente longo e fino, com mais de 200 

dentes. A nadadeira dorsal é pequena e triangular, a nadadeira peitoral tem formato 

de espátula e sua coloração pode variar entre tons de marrom, cinza e amarelo. 

Possui o ciclo de vida mais curto entre os cetáceos (DI BENEDITTO et al., 2010).  

A toninha atinge a maturidade sexual entre os 2 e 5 anos de idade e a idade 

máxima conhecida é de 21 anos. A gestação dessa espécie dura cerca de 11 meses, 

as fêmeas podem dar a luz a um filhote (Figura 5.1.2.1-1), a cada um ou dois anos; 

a lactação pode chegar a 9 meses (ROSAS & MONTEIRO-FILHO, 2002; BERTOZZI, 

2009). A sua distribuição vai desde Itaúnas, no estado do Espírito Santo – Brasil, até 

o Golfo San Matias, Província de Chubut – Argentina, tendo preferência por águas 

estuarinas e costeiras rasas (até 30 m de profundidade), geralmente túrbidas e 
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calmas (SICILIANO, 1994). No entanto, sua distribuição é fragmentada entre 

Ubatuba - SP e Macaé - RJ. Já entre Barra de Itabapoana e Regência - ES, não há 

registros de toninhas e os pescadores locais não reconhecem a espécie (DI 

BENEDITTO et al., 2010).  

O impacto da descarga das águas dos Rios Paraíba e Doce em uma plataforma 

continental estreita, com a presença frequente de predadores, são fatores limitantes 

na distribuição da espécie. A variação da temperatura da água é outro fator limitante, 

podendo até ser responsável por movimentos sazonais no Brasil, uma vez que afeta 

também a distribuição e a disponibilidade de alimento (BORDINO, 2002). 

Não há evidência concreta de que a toninha apresente algum padrão migratório, 

porém movimentos sazonais têm sido observados em Bahia Anegada (Argentina). 

Toninhas são frequentemente vistas próximas da costa durante a primavera e verão 

e um número menor é registrado durante o inverno (BORDINO, 2002).  

Até o momento, não existe uma estimativa populacional concreta para a toninha, 

dado fundamental para compreensão do seu status de conservação. A espécie está 

classificada como “Vulnerável” na lista vermelha da IUCN, graças a uma estimativa 

de declínio populacional de mais de 30% nos últimos 36 anos (três gerações). Esta 

estimativa é baseada nos resultados de análises de simulação do número 

populacional, utilizando níveis reais e potenciais de mortalidade relativa à pesca. No 

entanto, essa taxa de declínio está subestimada, pois as simulações consideraram 

dados de um período de apenas 25 anos nos cálculos e, outras fontes não naturais 

de mortalidade não foram incorporadas à análise.  

As causas do declínio populacional da toninha não cessaram e, por conta da 

expansão da pesca e da falta de ações de mitigação, a situação tende a piorar (DI 

BENEDITTO et al., 2010; IUCN, 2013). Na Lista das Espécies Brasileiras 

Ameaçadas de Extinção (MACHADO et al., 2008), a toninha consta como 

“Ameaçada”; nas listas estaduais de São Paulo e Paraná consta como “Ameaçada 

de Extinção”; e nos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul é considerada 

“Vulnerável”. No entanto, Subirá et al. (2012) consideram a toninha “Criticamente 

Ameaçada” de extinção, classificação adotada pelo Instituto Chico Mendes para a 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

A maior ameaça para a conservação de Pontoporia blainvillei atualmente é a 

captura incidental em redes de espera (IBAMA, 2001; ROSAS & MONTEIRO-FILHO, 

2002; DI BENEDITTO et al., 2010). Somando-se a isso, as pressões de pesca em 
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regiões costeiras, a distribuição restrita da espécie e o ciclo de vida reduzido, a 

degradação ambiental de áreas costeiras e estuarinas, a poluição, o aumento do 

trânsito de embarcações, entre outros, são pressões causadoras de impacto sobre 

as populações de toninhas (DI BENEDITTO et al., 2010). 

Figura 5.1.2.1-1. Filhote de toninha (Pontoporia blainvillei) 

5.1.2.2 Boto Cinza (Sotalia guianensis) 

Com base em critérios de prioridade, o nome de Sotalia guianensis (VAN 

BÉNÉDEN, 1864) foi atribuído aos animais marinhos que ficaram com a nominação 

de boto-cinza, enquanto o nome mais antigo da espécie, Sotalia fluviatilis (GERVAIS, 

1853), foi atribuído aos animais que ocupam as áreas dos tributários da Bacia do 

Amazonas/Solimões, conhecidos como botos-tucuxi (FLORES & DA SILVA, 2009).

O boto-cinza, Sotalia guianensis, é um pequeno cetáceo costeiro que se distribui 

geograficamente ao longo da costa atlântica ocidental da América do Sul e América 

Central, desde o sul do Brasil (27°35’S, 48°35’W) até Nicarágua (14°35’N, 83°14’W) 

e, possivelmente, Honduras (15°58’N, 79°54’W) (FLORES & DA SILVA, 2009). 

Devido a sua distribuição costeira, a espécie está vulnerável a uma variedade 

de ações de origem antrópica, tais como envolvimento em atividades pesqueiras que 

podem ocasionar capturas acidentais em artefatos de pesca, sendo essa a principal 
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ameaça à espécie. Poluição química da água, causando bioacumulação de 

contaminantes, a degradação de habitat e exposição a embarcações motorizadas, 

podem provocar alterações comportamentais e até mesmo lesões corporais 

(FLORES & DA SILVA, 2009). O boto-cinza pode ser avistado em diferentes locais 

ao longo da costa de São Paulo (SANTOS, 2010).  

A estrutura social de S. guianensis é caracterizada por grupos pequenos de dois 

a 30 indivíduos (DA SILVA & BEST, 1996), sendo mais comumente encontrados 

grupos contendo dois a seis animais (FLORES & DA SILVA, 2009). Porém, em 

algumas regiões, é possível observar grandes agregações, como é o caso da Baía 

de Paraty, com até 450 indivíduos (LODI & HETZEL, 1998), e na Baía de Sepetiba, 

com 280 indivíduos (FLACH et al., 2008). Habita ambientes tipicamente costeiros, 

como baías e estuários (BOROBIA et al., 1991), podendo ser encontrados em 

ambientes com ampla variação de profundidades, temperaturas, salinidade e 

turbidez (FLORES & DA SILVA, 2009). 

O boto-cinza, assim conhecido por conta de sua coloração acinzentada, é uma 

das menores espécies de golfinho, com um tamanho máximo registrado de 220 cm 

(FLORES & DA SILVA, 2009), peso máximo de 121 kg (ROSAS & MONTEIRO-

FILHO, 2002) e a estimativa máxima de idade, baseada na leitura das camadas de 

crescimento na dentina (“Grupo de Camada de Crescimento” - GLG), de 30 anos 

(ROSAS et al., 2003; SANTOS et al., 2003) (Figura 5.1.1.3-1).  

Não apresenta dimorfismo sexual aparente e possui como característica 

morfológica marcante uma nadadeira dorsal triangular (FLORES & DA SILVA, 2009). 

A maturidade sexual ocorre entre os 170 e 175 cm de comprimento nos machos, 

com idade estimada de 7 anos, e entre 165 e 170 cm para fêmeas, com idade 

estimada de 6 anos (ROSAS & MONTEIRO-FILHO, 2002). A reprodução ocorre 

durante todo o ano com picos de nascimento variando sazonalmente em diferentes 

localidades (RAMOS et al., 2000). O tempo de gestação é de 11,5 a 12 meses e os 

filhotes nascem com um comprimento total entre 88 a 98 cm. O ciclo reprodutivo é 

de cerca de 2 anos, podendo ser inferior devido à perda do filhote ou a um menor 

período de lactação que varia entre 6,7 a 10,3 meses (ROSAS & MONTEIRO-FILHO, 

2002).  

 No estuário de Cananéia, sul do estado de São Paulo, S. guianensis tem sido 

foco de diversos estudos pois uma população relativamente grande pode ser 

observada durante todo o ano (GEISE et al., 1999; SANTOS et al., 2001). 
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 Trabalhos acadêmicos pioneiros enfocaram aspectos de comportamento, uso 

de área, bioacústica e estimativa de abundância (GEISE et al., 1999; MONTEIRO-

FILHO, 1991; HAVUKAINEN, et al. 2011). Posteriormente, outros aspectos 

ecológicos foram investigados como o uso de área (OSHIMA et al., 2010), 

comportamento (MONTEIRO-FILHO, 1992; 1995; SANTOS et al., 2000; 2001; 2010; 

ATEM & MONTEIRO-FILHO, 2006; SANTOS, 2010), bioacústica (MONTEIRO-

FILHO & MONTEIRO, 2001; PIVARI & ROSSO, 2005), abundância com uso da 

técnica de marcarecaptura e da ferramenta da foto-identificação (ACUÑA, 2000; 

PACÍFICO, 2008), abundância utilizando-se a técnica de distâncias (e.g. GEISE et 

al., 1999; BISI, 2001; ROLLO, 2002), organização social (SANTOS & ROSSO, 2008), 

hábitos alimentares (LOPES, 2009), determinação de idade (SANTOS et al., 2003), 

contaminação química (YOGUI et al., 2002), tamanho e composição de grupos 

(SANTOS & ROSSO, 2007), interações inter-específicas (SANTOS & SAZIMA, 

2005; SANTOS et al., 2010), dentre outros. 

S. guianensis se encontra inserida na categoria “dados deficientes” na lista 

vermelha de espécies ameaçadas gerenciada pela IUCN (SECCHI, 2003). O plano 

de ação para pesquisa e conservação de cetáceos em águas brasileiras propõe 

projetos prioritários para o melhor conhecimento do boto-cinza, que incluem 

estimativas de tamanho populacional, a caracterização dos habitats preferidos pela 

espécie, e o estudo dos movimentos diários e sazonais para definição de áreas 

mínimas de conservação e manejo de populações (IBAMA, 2001). 

Figura 5.1.2.2-1. Boto cinza (Sotalia guianensis) 
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5.1.2.3 Baleia-de-Bryde (Balaenoptera edeni) 

Conhecidas como baleia-de-Bryde, estes cetáceos são cosmopolitas, habitando 

águas tropicais e subtropicias próximas à costa. Possuem 250 a 370 pares de 

barbatanas escuras, curtas e largas de aproximadamente 45 cm de comprimento, 

com longas e rígidas franjas de cor cinza na face interna. Chegam a um tamanho 

máximo de 15,5 m e 20 toneladas (PALAZZO-JUNIOR & BOTH, 1988; PINEDO et 

al., 1992; CARWARDINE, 1995).  

Apresentam corpo esguio, de coloração cinza azulada, mais clara ventralmente. 

Cabeça larga e plana, típica de um balaenopterídeo. A característica marcante desta 

espécie é a presença de duas quilhas adicionais uma de cada lado da mediana, de 

semelhante extensão, sendo portanto a única a apresentar 3 quilhas longitudinais na 

cabeça. Presença de 45 a 50 sulcos ventrais que estendem-se até o umbigo 

(PINEDO et al., 1992). 

Alimentam-se basicamente de peixes, em algumas áreas tropicais, plâncton e 

pequenos crustáceos também. Seu sopro respiratório é estreito, atingindo em torno 

de 4 m de altura. Geralmente, são animais solitários ou em grupos de 5 a 6 

indivíduos, raramente em grandes agrupamentos. A reprodução parecem ocorrer 

durante todo o ano, mas pouco é conhecido. Existem evidências de migrações no 

sentido costa-mar e vice-versa (PALAZZO-JUNIOR & BOTH, 1988; PINEDO et al.,

1992). 

Podem arquear e (raramente) mostrar o pedúnculo caudal ao mergulhar 

(CARWARDINE, 1995). Apesar do desconhecimento da sua ecologia e etologia, a 

baleia-de-Bryde não escapou da matança (PALAZZO-JUNIOR & BOTH, 1988) e 

atualmente está incluída na categoria “dados insuficentes” na lista das espécies de 

cetáceos da IUCN (2004) e no Plano de Ação para Mamíferos Aquáticos do Brasil, 

do IBAMA (2001). 

A baleia-de-Bryde (B. edeni) ocorre regularmente nas Bacias de Campos e 

Santos em áreas costeiras sobre a plataforma continental, avistada com freqüência 

durante o verão e primavera onde quer que ocorra esforço de observação 

(SICILIANO et al., 2004; ZERBINI et al., 1997). Encalhes são reportados durante 

todo o ano na Região Sudeste do Brasil, comprovando o padrão de ocorrência não 

sazonal da espécie em águas brasileiras. Na Bacia de Santos, grupos de B. edeni



Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área 
Geográfica da Bacia de Santos

 Anexo II.3.5.12-1 
Plano de Proteção à Fauna - 

PPAF  

Pág. 
84 / 137 

Revisão 00
abr/2017 

                          ���������	
���
�	��

foram frequentemente avistados nas imediações do Arquipélago de Alcatrazes e da 

Laje da Santos. Na Bacia de Campos, a espécie foi estudada a partir de observações 

de ponto fixo no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo (SICILIANO et al., 2004; 

2006). Nas duas bacias os registros concentraram-se na primavera e verão, 

observando-se provável predação sobre cardumes de sardinha-comum (Sardinella 

brasiliensis), espécie de clupeídeo que se aproxima da costa nessa época do ano 

para desovar (SACCARDO & ROSSI-WONGTSHOWSKI, 1991). Entretanto, os 

conteúdos estomacais de dois exemplares encalhados na Região dos Lagos 

revelaram a predação sobre um pequeno crustáceo (Acetes americanus), muito 

abundante na zona nerítica (SICILIANO et al., 2006). 

5.1.2.4 Baleia Franca (Eubalaena australis) 

A baleia-franca-austral é facilmente reconhecida pela ausência da nadadeira 

dorsal, pela ausência de pregas ventrais, pelas nadadeiras peitorais largas e em 

formato trapezoidal e pela presença de calosidades na região da cabeça, ao redor 

do orifício respiratório e da boca, característica exclusiva do gênero (CUMMINGS, 

1985). Essas calosidades são espessamentos da epiderme, infestados por colônias 

de crustáceos anfípodos da família Cyamidae (piolhos-de-baleia, Cyamus sp.), 

responsáveis pela coloração branca ou amarelada permite a identificação individual 

(ROWNTREE, 1993; 1996). Alguns indivíduos podem apresentar manchas brancas 

ou acinzentadas no dorso. Estas manchas podem ocorrer em todo o corpo, 

resultando em indivíduos parcialmente albinos (SCHAEF & HAMILTON, 1999). 

Possuem os orifícios respiratórios bastante separados, originando um borrifo 

característico em forma de “V” durante a respiração (CUMMINGS, 1985). 

As fêmeas adultas são maiores que os machos, atingindo até 18 m de 

comprimento e pesando de 50 a 56 toneladas (EVANS, 1987). A maturidade sexual 

é atingida em torno dos 6 anos e a idade da primeira gestação ocorre em torno dos 

9 anos (PAYNE, 1986; 1990; KNOWLTON et al., 1994; HAMILTON et al., 1998; 

COOKE et al., 2001). O período de gestação é de 11 a 12 meses (PAYNE, 1986; 

BEST, 1994; BURNELL & BRYDEN, 1997) e as fêmeas têm, em média, um filhote a 

cada três anos. Os filhotes nascem, em média, com 6 m de comprimento (BEST, 

1994) e pesando de 4 a 5 toneladas (WHITEHEAD & PAYNE, 1981). A expectativa 

de vida reprodutiva da fêmea é de aproximadamente 30 anos, sendo que uma fêmea 

pode produzir até nove filhotes e viver pelo menos 65 anos (HAMILTON et al., 1998).  
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Alimenta-se em águas frias, por meio da filtração na superfície ou logo abaixo. 

Sua dieta é constituída basicamente de copépodos e krill (Euphausia superba). É 

encontrada em águas abertas na maior parte de suas áreas de alimentação 

(CUMMINGS, 1985). As áreas de alimentação conhecidas no Hemisfério Sul são as 

regiões próximas à Convergência Antártica (GOODALL & GALEAZZI, 1986; STONE 

& HAMNER, 1988) e no entorno das Ilhas Geórgias do Sul (MOORE et al., 1999). 

Na América do Sul, a principal concentração reprodutiva ocorre nas águas 

costeiras da Península Valdés, Argentina (PAYNE, 1986; PAYNE et al., 1990), com 

uma pequena população encontrada no sul do Brasil que provavelmente está 

relacionada à população da Argentina (BEST et al., 1993). No Brasil, a espécie 

ocorre durante os meses de maio a dezembro, com pico de avistagem de agosto a 

outubro. Durante esse período, os indivíduos procuram águas calmas e quentes para 

acasalamento, parto e cuidados com os filhotes, permanecendo próximos à 

arrebentação (LODI & BERGALLO, 1984; CÂMARA & PALAZZO, 1986; SIMÕES-

LOPES et al., 1992; PALLAZO-JÚNIOR & FLORES, 1996; PALAZZO-JÚNIOR, 

1998). Os registros atuais da espécie no Brasil compreendem as águas costeiras 

entre o Rio Grande do Sul e a Bahia, embora a maioria esteja concentrada em Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (CASTELLO & PINEDO, 1979; CÂMARA & PALAZZO 

JR., 1986). A população da costa brasileira parece estar se recuperando e 

reocupando sua antiga área de distribuição, embora ainda em números 

significativamente baixos (e.g. SANTOS & MARCOVALDI, 2011; GROCH et al.,

2005).  

5.1.2.5 Lobo Marinho Sul Africano (Arctocephalus australis) 

O lobo-marinho-sul-americano é encontrado na América do Sul, nas águas dos 

oceanos Pacífico e Atlântico; a maior parte da população está concentrada em ilhas 

uruguaias (200.000 a 250.000 animais). Apesar de não existirem colônias 

reprodutivas no Brasil, esta espécie é registrada nos meses de outono e inverno na 

costa brasileira, sendo considerada o mamífero marinho mais comum (IUCN, 2013). 

No Rio Grande do Sul, são abundantes os relatos desta espécie no Refúgio de Vida 

Silvestre (REVIS) da Ilha dos Lobos, utilizando a área para descanso e alimentação. 

Os machos são maiores e mais pesados que a fêmeas, chegando a atingir os 

400 kg, enquanto as fêmeas pesam de 40 a 50 kg. A gestação dura cerca de 11 
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meses, e o filhote nasce com cerca de 4 kg. Os machos são poligâmicos e 

territorialistas. A matidade sexual é atingida com 4-7 anos, e a vivem cerca de 30 

anos (IUCN, 2013). 

Alimenta-se de peixes, crustáceos, cefalópodes e outros invertebrados 

marinhos, consumindo diariamente cerca de 5% do seu peso corporal (KING, 1983; 

IUCN, 2013).  

Apesar de habitar mares temperadas, o lobo-marinho possui uma espessa 

camada de gordura subcutânea, que serve como isolante térmico e reserva de 

energia. Seu corpo é coberto por uma pelagem com coloração variando de negro a 

marrom, com tons cinza-prateado. Possuem pelagem dupla, na qual a camada mais 

interna é formada por pelos escuros e grossos, e a mais superficial é formada por 

pelos mais claros, curtos e macios. A orelha externa é bastante reduzida; os 

membros anteriores e posteriores estão modificados em nadadeiras com dedos 

compridos e unidos por espessas membranas (Figura 5.1.2.5-1) (PINEDO, 1992). 

Figura 5.1.2.5-1. Fêmeas, filhotes e machos (ao fundo à direita) de lobo-marinho sul-
americano (Arctocephalus australis).  
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5.1.3 Herpetofauna 

A herpetofauna presente na área de estudo está representada, principalmente, 

pelas tartarugas marinhas: tartatuga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-verde 

(Chelonia mydas), a tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), a tartaruga-oliva 

(Lepidochelys olivacea) e tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) e, na Ilha de 

Alcatrazes, pela (Bothropoides alcatraz) e perereca-de-Alcatrazes (Scinax alcatraz). 

Toda a herpetofauna presente na área de estudo está representada no ANEXO 

III – Lista de Espécies. As espécies de répteis aquáticos mais representativas e 

sensíveis na área de estudo são as tartarugas marinhas, e suas características e 

especificidades serão abordadas a seguir. 

5.1.3.1 Tartarugas-marinhas 

As tartarugas-marinhas são a linhagem de répteis vivos mais antiga (entre 60 

e 10 milhões de anos), pertencem à classe Reptilia da ordem Testudines. O táxon 

inclui mais de 300 espécies, distribuídos em 13 famílias que ocupam habitats 

diversificados como os oceanos, rios ou florestas tropicais. 

A característica mais distintiva do grupo é a presença de um casco ósseo, 

dividido em carapaça (porção superior do casco) e plastrão (porção inferior do 

casco), formada pela expansão e união de algumas vértebras e das respectivas 

costelas, tendo como função principal a proteção do animal (PEREIRA & SOARES-

GOMES, 2002). 

A ordem Testudinata subdivide-se nas subordens Pleurodira e Cryptodira, 

conforme a posição do pescoço quando a cabeça se encontra dentro da carapaça. 

Os quelônios marinhos, fazem parte da subordem Cryptodira. São espécies 

de vida longa (atingem a idade reprodutiva entre 20 e 30 anos) e realizam migrações 

de longa distância entre as áreas de alimentação e as de reprodução, guiando-se 

supostamente através da utilização do campo magnético da Terra (LOHMANN, 

2007). Passam a maior parte da vida no mar, sendo raros os registros de machos 

em terra. As fêmeas saem em terra para desovar, a maioria depositando seus ovos 

de duas a quatro vezes por ano, em ninhos de 50 a 150 ovos (BRODERICK et al.,

2003). 
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A taxonomia vigente reconhece a existência de sete espécies de tartarugas 

marinhas, agrupadas em duas famílias (Cheloniidae e Dermochelydae), ambas com 

patas peitorais modificadas em forma de nadadeiras.

As espécies da família Cheloniidae são caracterizadas por organismos de 

porte grande (70 cm) a muito grande (150 cm), com crânio proeminente e forte, 

parcialmente ou não retrátil, casco ósseo coberto de escudos epidérmicos variáveis 

em número para cada espécie. Seus membros peitorais possuem forma de remo, 

cobertos por diminutas placas, com dedos alongados e garras reduzidas a uma ou 

duas em cada nadadeira. Sete espécies desta família são encontradas em regiões 

oceânicas tropicais e temperadas do mundo (Dermochelys coriacea, Caretta caretta, 

Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea, Lepidochelys 

kempii e Natator depressus), sendo que apenas cinco habitam e desovam na costa 

e ilhas oceânicas do litoral brasileiro: tartatuga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-

verde (Chelonia mydas), a tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) e a 

tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea). 

As espécimes da família Dermochelidae são reconhecidas por exibir redução 

extrema dos ossos da carapaça e do plastrão. Seu casco corresponde a  milhares 

de pequenos ossos embutidos em um tegumento coriáceo. Nota-se a ausência de 

garras e placas na carapaça (as placas estão presentes até o estágio juvenil). 

Possuem ossos nasais e corpo muito grande (podendo alcançar comprimentos 

superiores a 240 cm), entre outras características. O único representante desta 

Família no litoral brasileiro é a espécie Dermochelys coriacea. Trata-se de uma 

espécie de difícil fossilização devido à disposição em mosaico das placas ósseas da 

carapaça e a camada grossa de gordura entre a parte óssea e o "couro" de 

revestimento típico desta espécie. 

A região Nordeste do Brasil é conhecida como área de alimentação, abrigo e 

reprodução das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil. Todas 

as espécies encontram-se ameaçadas de extinção, segundo a lista vermelha da 

IUCN e o Plano de Ação Nacional para Conservação de Tartarugas Marinhas 

(SANTOS & MARCOVALDI, 2011). 

A Lei n° 5197, de 3 de janeiro de 1967, dispõe sobre a proteção à fauna e às 

tartarugas marinhas. Quando de sua publicação, apenas as espécies D. coriacea e 

E. imbricata estavam protegidas quanto a sua captura. Posteriormente, em 1976, a 
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suspensão da captura de quelônios marinhos foi estendida à espécie L. olivacea, 

enquanto a que a captura das espécies C. caretta e C. mydas estava restrita a 

indivíduos maiores que 70 e 80 cm respectivamente em um período específico do 

ano (1 de maio a 30 de novembro) (MARCOVALDI & MARCOVALDI, 1999). 

Somente através da Portaria da SUDEPE de 31 de janeiro de 1986 é que a 

captura e comercialização das tartarugas marinhas em todo o território nacional foi 

totalmente proibida, bem como a coleta de ovos dos ninhos e a produção de artigos 

derivados das tartarugas (SANCHES, 1999). 

A Instrução Normativa n° 3, de 27 de maio de 2003, elaborada pelo MMA, 

considera todas as espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil como 

ameaçadas de extinção. Ainda segundo o IBAMA, as espécies C. caretta e C. mydas 

são consideradas “vulneráveis”, E. imbricata e L. olivacea são citadas como “em 

perigo” e D. coriacea é considerada como “criticamente em perigo”. Por sua vez, 

segundo as classificações da IUCN (2013), C. caretta, C. mydas e L. olivacea são 

consideradas como "em perigo"; e D. coriacea e E. imbricata como "criticamente em 

perigo". Outros dados que chamam a atenção nos programas de telemetria 

realizados pelo Projeto TAMAR (ICMBio), dizem respeito a duas tartarugas olivas 

que tiveram seus receptores instalados em Sergipe e uma tartaruga-de-couro com 

receptor instalado no Espírito Santo que se deslocaram para a África. Também foram 

observados movimentos migratórios de tartarugas-olivas entre Atol das Rocas e 

Senegal e Fernando de Noronha e Gabão, respectivamente (TAMAR, 2013). 

Evidências apontam que fêmeas adultas regressam à praia natal para a desova 

e há sugestões de que filhotes possam memorizar a composição química da água e 

o campo magnético da terra (LUTZ, 1996). Apresentam maturação tardia e ciclo de 

vida longo podendo demorar de 10 a 50 anos para atingirem a maturidade sexual, 

dependendo da espécie. O tempo de vida estimado é de cerca de cem anos. Tais 

fatores implicam em uma capacidade de reposição populacional muito lenta.  

No litoral brasileiro existem sítios de desova de tartarugas-marinhas desde o 

Norte do estado do Rio de Janeiro até a costa de Sergipe e em ilhas oceânicas, como 

Fernando de Noronha (PE), Trindade (ES) e ainda no Atol das Rocas (RN). Nestas 

regiões, as desovas ocorrem entre setembro e março, com variação entre as 

espécies. A exceção se faz à tartaruga-verde (Chelonia mydas), cuja desova se dá 

em ilhas oceânicas entre janeiro e junho (TAMAR, 2013). 
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A determinação do sexo, nascimento e crescimento dos filhotes, atividade no 

interior do ninho, tempo de incubação dos ovos, hibernação, distribuição geográfica, 

entre outros fatores, são determinados pela temperatura ambiente. A proporção de 

sexos entre os filhotes é dependente da temperatura na qual os ovos são incubados 

– temperaturas mais altas produzem fêmeas e mais baixas machos (MARCOVALDI 

& MROVSKY, 1997).  

As ameaças conhecidas para as tartarugas-marinhas são por ações antrópicas: 

desenvolvimento costeiro, movimentação da areia da praia (extração de areia e 

terrenos), fotopoluição, trânsito de veículos, presença humana nas praias, portos 

ancoradouros e molhes, ocupação da orla, captura incidental pela pesca, consumo 

e uso de carne, ovos e carapaças de tartarugas marinhas, mudanças climáticas, 

poluição e patógenos (TAMAR, 2013).  

O monitoramento de ocorrência de tartarugas marinhas na costa do Brasil vem 

sendo realizado pelo Projeto TAMAR desde o ano de 1980, que tem como missão a 

pesquisa, conservação e manejo das cinco espécies de tartarugas marinhas que 

ocorrem no Brasil. Este monitoramento é feito em nove estados brasileiros 

albergando 17 bases de pesquisa (Figura 5.1.3-1). A Instrução Normativa n°3 (de 27 

de maio de 2003), elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente, considera ainda 

todas as espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil como sendo 

ameaçadas de extinção. 
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Figura 5.2.5.1-1. Mapa indicando as bases de pesquisa do Projeto TAMAR no Brasil 

5.2 Fauna Local 

5.2.1 Mastofauna 

A mastofauna representa um importante grupo taxonômico, pois ocorrem em 

todos os biomas. Os mamíferos marinhos permeiam a atividade petroleira, e podem 
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interagir durante os processos de exploração e produção. A seguir, é desenvolvido 

um detalhamento deste grupo e das espécies relacionadas, porém devido ao grau 

de ameaça e distribuição na área, a lontra (Lontra longicaudis), será descrita 

separadamente. 

Para muitos mamíferos marinhos o ano está dividido em dois períodos: 

acasalamento e alimentação, os quais interferem na sua distribuição. Em alguns 

casos esses dois períodos são ligados por uma migração sazonal. Algumas baleias 

verdadeiras migram enormes distâncias, podendo ir das áreas de alimentação, nas 

altas latitudes, no verão, para as áreas de acasalamento e parto, em águas tropicais 

e subtropicais (baixas latitudes), durante o inverno (JEFFERSON et al., 2008). 

Preteritamente, os mamíferos marinhos sofreram grande pressão antrópica 

causada pela caça, reduzindo espécies a baixos níveis populacionais. A utilização 

do óleo e peles e o consumo alimentar foram reduzidos com mudanças dos hábitos 

humanos. Porém, atualmente, diversas são as novas ameaças: poluição sonora de 

baixa frequência, intensificação do tráfego marítimo, redução na disponibilidade de 

presas, aquecimento global, poluição química, capturas incidentais em redes de 

pesca, capturas intencionais, abate por competição (em algumas áreas, os 

pescadores matam mamíferos marinhos em retaliação não somente à competição 

pelos recursos, mas também por causarem danos às redes de pesca), sobrepesca 

dos recursos comuns, turismo de observação desordenado, colisões com 

embarcações, entulho marinho (poluição na forma de lixo ou entulho atirados ao mar 

podendo causar injúrias físicas e morte por ingestão, enroscamento ou 

enredamento) (BARRETO et al., 2011). 

A mastofauna marinha mais relevante na Bacia de Santos é a ordem 

Cetartiodactyla. Os mamíferos da ordem Pinnipedia ocorrem em números reduzidos 

e de maneira esporádica na região, sendo em sua maioria vagantes, exceto o lobo-

marinho-sul-americano (Arctocephalus australis). 

Atualmente os mamíferos marinhos são impactados por diversas ameaças, tais 

como captura intencional levando ao declínio populacional devido à caça pretérita; 

captura intencional em redes de pesca ativas e em debris marinhos; sobrepesca dos 

recursos comuns; abate por competição com a pesca; aumento de tráfico de 

embarcações levando a alteração de comportamento; colisão com embarcações; 

turismo descontrolado; poluição química; poluição sonora; mudanças climáticas; 

exploração de óleo e gás natural; desmatamento das matas ciliares e suas 
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implicações decorrentes, além das causas desconhecidas (ROCHA-CAMPOS et al.,

2011). 

5.2.1.1 Cetáceos 

5.2.1.1.1 Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) 

O golfinho-nariz-de-garrafa, Tursiops truncatus, conhecido também como 

golfinho-flíper ou boto, pode ser considerado como um golfinho arquetípico, sem 

grandes variações morfológicas do padrão geral da família Delphinidae. Apesar de 

haver variação geográfica na espécie, pode ser descrito como tendo corpo robusto, 

rostro curto e um melão bem demarcado. Sua coloração é acinzentada escura na 

porção dorsal e vai clareando lateralmente até o ventre cinza-claro ou rosado. Não 

apresenta dimorfismo sexual marcante e seu comprimento varia entre 2,4 e 3,8 m 

para machos e 2,4 e 3,7 m para fêmeas, e seu peso em torno de 250 a 500 kg 

(REEVES et al., 2003).  

Tursiops truncatus é um delfinídeo de ampla distribuição, ocorrendo em zonas 

tropicais e temperadas de todo o mundo. É uma espécie com grande plasticidade 

comportamental, ocupando diferentes hábitats, desde regiões costeiras, lagoas, 

estuários e mares internos até águas pelágicas e ilhas oceânicas. No Atlântico Sul 

Ocidental distribui-se desde o Caribe até a Província de Chubut, Argentina. Em 

águas oceânicas o limite norte de sua distribuição estende-se até o Arquipélago de 

São Pedro e São Paulo. No sul do Brasil ocorre frequentemente em águas costeiras, 

penetrando em estuários e rios (PINEDO et al., 1992). 

O tamanho e o status populacional da espécie em nosso litoral são 

desconhecidos, embora existam estimativas de abundância e informações sobre o 

número de indivíduos foto- identificados para populações locais, em alguns estuários 

da região sul (SIMÕES-LOPES, 1993). Apesar da ampla distribuição da espécie, 

essas populações locais, com número relativamente baixo de indivíduos e alto grau 

de residência, são particularmente suscetíveis ao impacto de ações antrópicas. 

Justamente por este motivo é incluída no grupo de espécies “vulneráveis em virtude 

de sua proximidade a atividades humanas” (REEVES & LEATHERWOOD, 1994). 

Devido a sua ampla distribuição em uma diversidade de hábitats distintos, a 

espécie provavelmente está sujeita a diferentes pressões antrópicas ao longo da 

costa brasileira. Uma vez que utilizam áreas com grande influência humana, é 

provável que estejam vulneráveis a alterações do meio-ambiente. 
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A mortalidade incidental em artes de pesca pode ser uma ameaça para as 

populações costeiras. No norte do Rio Grande do Sul, entre 1991 e 2001, ocorreram 

42 encalhes da espécie e há indícios de que ela venha sendo incidentalmente 

capturada. Para o litoral sul do mesmo estado, foram registrados 17 animais mortos 

em 2003, sendo que mais de 50% apresentava indícios de interação com a pesca. 

Para esta mesma população, análises de viabilidade populacional que consideravam 

o esforço pesqueiro sobre os golfinhos indicaram altas probabilidades de declínio no 

tamanho da população. Capturas incidentais em redes de espera têm sido 

registradas também em outros estados, como Santa Catarina (BARRETO, 2000) e 

Rio de Janeiro. Há registros de capturas incidentais da espécie em atividades de 

pesca industrial, ainda que em pequena escala (SICILIANO, 1994). A crescente 

degradação do ambiente costeiro constitui outro fator preocupante para a sua 

conservação. Metais pesados, em alguns casos em concentrações elevadas, foram 

detectados em tecidos de exemplares no Atlântico Sul Ocidental. Por outro lado, ao 

analisar um exemplar de T. truncatus da região de Itanhaém, São Paulo, Yogui 

(2002) encontrou valores de PCBs menores do que os observados em T. truncatus 

de regiões altamente industrializadas, como Europa, Japão e Hong Kong. O tráfego 

de embarcações e a exploração excessiva de recursos marinhos importantes na 

dieta da espécie constituem outras ameaças potenciais à sua conservação. 

 Em Laguna (SC) e Tramandaí (RS), o golfinho-nariz-de-garrafa faz parte de 

uma tradição de pesca secular (SIMÕES-LOPES, 1991). Os pescadores mais 

antigos de Laguna dizem que por volta de 1930 já existiam golfinhos cooperando 

com a pesca local. Os animais localizam os cardumes de tainha (Mugil spp.), os 

cercam, obrigando-os a fugir para as margens, onde os pescadores estão esperando 

o sinal dos golfinhos para arremessarem suas tarrafas. Os peixes que não são 

capturados, nadam de volta em direção aos golfinhos, que os engolem. Pela 

convivência e intimidade, os pescadores conseguem entender os sinais de aviso e 

de acordo com suas características de batidas, marcas pelo corpo ou até mesmo 

pela maneira distinta de fazer os cercados, os pescadores batizam os golfinhos com 

nomes (SIMÕES-LOPES, 1991). Esta relação entre pescadores e golfinhos é única, 

não ocorrendo em nenhum outro lugar do mundo (Figuras 5.2.1-2 e 5.2.1-3). 
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5.2.1.2 Pinípedes 

Os pinípedes são carnívoros aquáticos extremamente especializados, que 

podem ser encontrados desde os pólos até os trópicos. Um fator unificador do grupo 

é que todos passam a maior parte do tempo na água, porém necessitam retornar a 

um substrato sólido, como terra ou gelo, para copular e ter seus filhotes 

(JEFFERSON et al., 2008).  

Os pinípedes estão representados por 34 espécies no mundo, divididas em três 

Famílias, de acordo com Jefferson e colaboradores (2008): 

L Família Odobenidae: inclui as morsas, cuja distribuição é restrita ao Ártico; 

L Família Otariidae: inclui os lobos e leões-marinhos; 

L Família Phocidae: inclui as focas em geral.

A diferenciação básica entre Otarídeos e Focídeos encontra-se na Tabela 

5.2.1.2-2. 
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Tabela 5.2.1.2-2 A diferenciação básica entre Otarídeos e Focídeos 

De acordo com o Plano de Ação Para a Conservação dos Mamíferos Aquáticos 

(ROCHA-CAMPOS et al., 2011), a ocorrência de pinípedes em águas jurisdicionais 

brasileiras é registrada especialmente na região Sul, durante os meses de inverno e 

primavera. Sete espécies já foram registradas em nossas águas. As espécies 

frequentemente avistadas, com marcada sazonalidade, que utilizam o litoral do sul 



Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área 
Geográfica da Bacia de Santos

 Anexo II.3.5.12-1 
Plano de Proteção à Fauna - 

PPAF  

Pág. 
96 / 137 

Revisão 00
abr/2017 

                          ���������	
���
�	��

do Brasil para descanso e alimentação são: Otaria flavescens (Figuras 5.2.1.2-1 e 

5.2.1.2-2) e Arctocephalus australis. As demais ocorrem de maneira esporádica em 

consequência de movimentos erráticos: Mirounga leonina (Figura 5.2.1.2-3) e 

Arctocephalus tropicalis já foram registrados desde o sul até o nordeste brasileiro, e 

Lobodon carcinophaga e Hydrurga leptonyx desde o sul até o sudeste. As 

ocorrências de Arctocephalus gazella estão restritas à região sul.  

Não existem colônias reprodutivas em nosso litoral, sendo a maioria dos 

registros representados por machos e indivíduos jovens. As duas maiores 

concentrações de O. flavescens no litoral brasileiro estão no Rio Grande do Sul, no 

Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Molhe Leste da Lagoa dos Patos e no REVIS 

da Ilha dos Lobos, em frente a Torres (IBAMA, 2001; ROCHA-CAMPOS et al., 2011). 

Figura 5.2.1.2-1. Machos adultos de leão-marinho-sul-americano (Otaria flavescens)  
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Figura 5.2.2-2. Fêmeas e juvenis de leão-marinho-sul-americano (Otaria flavescens)  

Figura 5.2.1.2-3. Elefantes-marinhos-do-sul (Mirounga leonina) 

No Brasil, é comum a ocorrência de encalhes de pinípedes debilitados, 

desidratados e/ou enfermos, provavelmente devido ao comprometimento sanitário 

de indivíduos que percorrem longas distâncias no período pós-reprodutivo ou na 

dispersão pós-natal. O estado debilitado com que estes animais chegam ao litoral, 

muitas vezes infestados por grandes cargas parasitárias, e a ocorrência de distintos 

tipos de pneumonias, são os fatores que mais comumente levam os animais ao óbito 

natural em nossas costas (RUOPPOLO, 2003; 2007). 

5.2.1.3 Roedores 

5.2.1.3.1 Preá (Cavia intermedia)  

Descrita por Cherem e colaboradores (1999), a espécie de preá Cavia 

intermedia é endêmica da maior ilha de Moleques do Sul, estado de Santa Catarina 

(Figura 5.2.1.3.1-1).  
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Figura 5.2.1.3.1-1. Indivíduo adulto de preá (Cavia intermedia) das Ilhas Moleques do Sul.   

Olimpio (1991) fez o primeiro trabalho com esta espécie, analisando aspectos 

preliminares da sua morfologia e ecologia, além de algumas observações 

naturalísticas sobre o comportamento dos preás enquanto se alimentavam em local 

aberto, observando alguns episódios de comportamento agonístico, auto-limpeza e 

amamentação. 

Salvador (2006) analisou, por meio de captura/recaptura e radiotelemetria, 

características reprodutivas e desenvolvimento corpóreo, além de aspectos da 

dinâmica populacional da espécie, concluindo que a população poderia ser de 30 a 

60 indivíduos.  

No estudo de Salvador (2006), o tamanho da população pareceu ser mais 

afetado pela mortalidade do que pelo recrutamento (nascimento de filhotes), 

revelando um efeito dependente da densidade sobre a mortalidade, isto é, quando a 

população fica muito acima da capacidade de suporte do ecossistema, a mortalidade 

aumenta por falta de recursos (uma vez que não há migração para fora da ilha). A 

predação parece ser baixa devido à pequena quantidade de possíveis predadores 

na ilha (BEGE & PAULI, 1989). Salvador e Fernandez (2008) estudaram a 

reprodução e o padrão de crescimento dos filhotes de Cavia intermedia, 

documentando o tamanho das ninhadas de 1 a 2 filhotes, que nascem com 19% da 

massa da corpórea da fêmea. 

Furnari (2011) realizou um estudo obtendo dados de crescimento, densidade 

populacional, comportamento e organização social, realizando 25 viagens mensais 
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entre os anos de 2007 e 2009 à ilha, utilizando armadilhas em um programa de 

captura-recaptura. Este estudo apontou uma população  com menos de 100 

indivíduos, com aumento da população  nos meses mais quentes e chuvosos. 

Os possíveis predadores de preás na ilha são aves de rapina, como o carcará 

(Caracara plancus), o gavião-carrapateiro (Milvago chimachima) e o chimango (M. 

chimango) (OLIMPIO 1991). Já foram avistados a coruja-do-campo (Speotyto

cunicularia) e o falcão-peregrino (Falco peregrinus), ambos também capazes de 

predar preás, mas esses foram observados poucas vezes na ilha (BEGE & 

PAULI,1989; SALVADOR, 2006). 

Segundo Furnari (2011), os preás são bastante tolerantes à presença humana 

e a população se concentra onde há abundância de recursos (vegetação) e não em 

todo o território da Ilha. 

Devido ao pequeno tamanho da maior ilha de Moleques do Sul, cerca de 10 

hectares de área, esta pode ser considerada atualmente como a menor ilha com um 

mamífero endêmico (ALCOVER et al., 1998). Além disso, as zonas de alimentação 

da ilha somam menos de oito por cento do total de sua área, o que restringe ainda 

mais a distribuição de Cavia intermedia (SALVADOR, 2006). Esta situação de 

poucos indivíduos e pequena distribuição geográfica permite-nos considerar C.

intermedia como uma das espécies de mamífero mais raras do planeta, estando 

extremamente vulnerável a fatores climáticos e mudanças do meio. Recentemente, 

foi incluída na Lista Vermelha de Animais Ameaçados da IUCN na categoria 

“Criticamente Ameaçada” (IUCN, 2013). 

5.2.1.4 Mustelídeos 

5.2.1.4.1 Lontra (Lontra longicaudis) 

A Lontra longicaudis (Figura 5.2.1.4-1) possui ampla distribuição no Brasil, 

ocorrendo em quase todas as regiões onde os corpos d’água são propícios, como 

rios, riachos, lagoas e em áreas costeiras com disponibilidade de água doce. 

Apesar disso, considerando-se que a taxa de desmatamento no Brasil é de cerca 

de 1% ao ano, estima-se um declínio populacional da espécie de aproximadamente 

20% nos próximos 20 anos (3 gerações). Associado a isso, perdas decorrentes de 

outros fatores como abate por retaliação ao conflito com a pesca e piscicultura, 
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poluição, e expansão da malha hidroenergética podem levar o declínio populacional 

a se aproximar de 30% nos próximos 20 anos, quase atingindo o limite para a 

categoria Vulnerável (VU de acordo com o critério da IUCN). Não existem evidências 

de emigração ou imigração de indivíduos entre o Brasil e os países vizinhos. 

L. longicaudis é listada no Apêndice I da CITES, no entanto a escassez de 

estudos limita o conhecimento do seu status de conservação, sendo classificada 

como Dados Insuficientes (DD) pela IUCN (IUCN, 2013). 

Dentre os estados brasileiros, foi considerada Quase Ameaçada (NT) em São 

Paulo e no Paraná (BRESSAN et al. 2009; PARANÁ, 2010) e Vulnerável (VU) no Rio 

Grande do Sul e em Minas Gerais (FONTANA et al. 2003, MACHADO et al., 2008). 

Figura 5.2.1.4-1 Lontras (Lontra longicaudis) 

5.2.2  Avifauna 

As aves marinhas constituem um grupo diversificado de espécies que se 

adaptaram com grande eficiência a ambientes costeiros e oceânicos. Assim como 

os répteis e mamíferos marinhos, evoluíram de ancestrais terrestres adaptados à 

vida marinha. Um número relativamente pequeno de espécie de aves, em torno de 

3,2% de um total de 9.970 espécies conhecidas, está adaptada à vida no mar, apesar 

da quantidade e diversidade potenciais de alimento disponível, incluindo pinguins, 
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albatrozes, petréis, fragatas, pelicanos e gaivotas, dos quais poucos ocorrem em 

ambientes terrestres e de água doce, passando de 50 a 90% de suas vidas no mar 

(PEREIRA & SOARES-GOMES, 2002).  

Por definição, a maioria das espécies de aves marinhas não são nectônicas 

(apenas os pinguins do Hemisfério Sul são considerados verdadeiramente 

nectônicos), uma vez que voam sobre a superfície ou nadam na superfície dos 

mares. De forma geral, as aves marinhas são adaptadas não somente para capturar 

e conter suas presas, mas também para explorar seus habitats, densidade, 

distribuição e sazonalidade. Podem se alimentar de crustáceos, moluscos 

(cefalópodes) e organismos planctônicos (SCHUBBART et al., 1965 apud 

SERRANO & AZEVEDO-JÚNIOR, 1994), porém, o principal item alimentar da 

maioria das espécies são os peixes. Entre os métodos mais utilizados para a captura 

de suas presas estão o mergulho, a coleta de alimento na superfície (pesca) e a 

natação. Algumas espécies de Stercorariida e Fregatidae, além de coletarem presas 

na superfície da água com o bico, praticam a pirataria ou cleptoparasitismo, quando 

perseguem outras aves marinhas em vôo, obrigando-as a regurgitar o alimento 

recém ingerido para dele se alimentarem (SICK, 2001). O número preciso de 

espécies marinhas depende de critérios de classificação e definições de conceito, 

dos quais ainda nenhum é totalmente preciso (BRANCO, 2004).  

Aves marinhas são aquelas que se alimentam desde a linha de baixa maré até 

o mar aberto, que desenvolveram adaptações para aproveitar recursos do ambiente 

marinho antes inacessíveis. A maioria das aves marinhas e costeiras são espécies 

migratórias sazonais, podendo compartilhar territórios com vários países e viajar de 

centenas a milhares de quilômetros em suas atividades migratórias. As aves 

marinhas que utilizam o ambiente insular costeiro ou oceânico para sua reprodução 

são chamadas aves marinhas insulares e quando isto ocorre em território nacional, 

são chamadas de residentes. Neste panorama, as aves marinhas são utilizadas 

como modelo de monitoramento da biodiversidade destes ambientes, uma vez que 

são caracterizadas como predadores de topo de cadeia (SICK, 2001). 

Dezoito espécies de aves das famílias Procellariidae (2 spp.), Phaethontidae (2 

spp.), Sulidae (3 spp.), Fregatidae (3 spp.) e Laridae - Sternidae (8 spp.), podem ser 

encontradas reproduzindo-se no país, além de outras espécies aquáticas ou 

limícolas (SICK, 2001; BRANCO, 2004). 
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No Brasil, dependendo a época do ano, podemos encontrar exemplares das 

quatro ordens de aves marinhas (Sphenisciformes, Procellariiformes, 

Pelecaniformes, Charadriiformes), pertencentes a 148 espécies (BRANCO, 2010).  

As ameaças a estas aves podem ser desastrosas uma vez que intensificadas 

pelas atividades humanas em seus locais de reprodução e de alimentação 

(VOOREN & BRUSQUE, 1999). A poluição dos oceanos, a captura incidental por 

artefatos de pesca, a redução dos estoques pesqueiros pela intensificação da pesca, 

o turismo desordenado nas colônias reprodutivas, a introdução de espécies exóticas, 

alterações ecológicas causadas por mudanças climáticas, a introdução de doenças, 

a perda, degradação e fragmentação de habitat, o fogo intencional, os exercícios 

militares, a coleta de ovos, entre outros, são exemplos de pressões sofridas pelas 

espécies de aves marinhas (CEMAVE, 2010). 

 Ao longo dos 561 km da costa catarinense ocorre uma grande diversidade de 

aves marinhas e costeiras que utilizam mais de 200 ilhas, ilhotas e parcéis como 

áreas de alimentação, abrigo e reprodução. Estas aves são observadas voando 

sobre o mar ou nas praias e rios à procura de alimento, sendo que a região costeira 

é mais utilizada na alimentação de aves, ocupada principalmente por Fregata 

magnificens, Larus dominicanus, Sterna hirundinacea e Thalasseus acuflavidus

entre outras (BRANCO, 2003a). A costa do estado de São Paulo, em sua metade 

sul, é predominada por extensas praias arenosas, que inclui importantes complexos 

de estuários, lagunas e reentrâncias, como por exemplo a região de Cananéia. As 

áreas abrigadas das reentrâncias e baías são orladas de manguezais. Ilhas costeiras 

também estão presentes entre as latitudes de 20º S a 30º S. Somente para o estado 

de São Paulo, são catalogadas 106 ilhas, 23 ilhotas e 20 lajes. Na listagem das ilhas 

costeiras do estado de São Paulo constam 149 ilhas, lajes e rochedos, mas não 

existe informação publicada sobre as aves que ali vivem (ÂNGELO, 1989). 

5.2.2.1 Águia Cinzenta (Urubitinga coronata)

É uma das maiores aves de rapina encontradas no Brasil e também uma das 

mais raras. Mede de 75 a 85 cm de comprimento, podendo pesar até 3 kg. O adulto 

apresenta plumagem geral cinza-chumbo, penacho em forma de coroa, calda curta 

e negra com duas faixas brancas sendo uma estreita e terminal, bem visivel quando 

em vôo (Figura 5.2.2.1-1). Animais imaturos apresentam estrias ventrais 
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esbranquiçadas e  coloração parda. Sua alimentação é constituída principalmente 

de mamiferos, aves e répteis mas também consome animais encontrados mortos 

(FERGURSON-LEES & CHRISTIE, 2001; MIKICH & BÉRNILS, 2004). 

No Brasil, seu período reprodutivo vai de julho a novembro. Constroi o ninho 

com galhos e ramos em volta de uma árvore alta, geralmente na forquilha principal, 

podendo manter mais de um ninho sem utilização em seu territorio (GLOBAL 

RAPTORS, 2010). No período reprodutivo coloca um único ovo branco com manchas 

cinzas ou amareladas (COLLAR et al.,1992). A fêmea incuba o ovo por um período 

de 39 a 40 dias, o filhote é dependente dos pais por mais de ano, fazendo com que 

seu intervalo de reprodução seja de pelo menos dois anos. (FERGURSON-LEES & 

CHRISTIE, 2001). Vive solitariamente ou em casais, podendo estar acompanhada 

de um jovem. Habita os campos naturais, cerrados e caatinga, onde passa o dia 

pousada em cercas, cupinzeiros e postes. Ocorre na Bolivia, Argentina e Brasil, com 

registros históricos no Uruguai onde se encontra provavelmente extinta (COLLAR et 

al, 1992). No Brasil ocupa a região centro-oeste e meridional, desde o sul do 

Maranhão, Bahia até o Rio Grande do Sul (FERGURSON-LEES & CHRISTIE, 2001; 

SICK, 2001).  

Esta espécie foi elevada para a classificação “em perigo” pela IUCN (2010), 

em virtude do reduzido números de populações e a distribuição fragmentada. Na lista 

vermelha estadual do Paraná, encontra-se no status  de “vunerável” (MIKICH & 

BÉRNILS, 2004), já nos estados de São Paulo e Santa Catarina na condição de  

“criticamente em perigo” (SILVEIRA et al., 2009; IGNIS, 2008). 
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Figura 5.2.2.1-1. Águia Cinzenta (Urubitinga coronata)
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6 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MANEJO E REABILITAÇÃO 

6.1 Cetáceos 

A manutenção de cetáceos em cativeiro no Brasil é regulamentada pelo IBAMA, 

através da Instrução Normativa N° 03 de 09 de fevereiro de 2001. Atualmente, não 

existem cetáceos em cativeiro no Brasil, no entanto, o encalhe de animais vivos é 

relativamente frequente, gerando uma necessidade de conhecimento mínimo sobre 

sua manutenção temporária, durante o processo de reabilitação.  

Dentre os odontocetos, os delfinídeos são os mais comumente mantidos em 

cativeiro permanente ou temporário (reabilitação) no mundo. A espécie mais comum 

é o golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus), devido à sua facilidade de 

adaptação, manutenção e reprodução em cativeiro. Alguns aspectos importantes 

devem ser levados em consideração para manutenção de cetáceos em cativeiro, 

como por exemplo, compatibilidade de espécies, hierarquia/dominância e 

comportamentos agressivos. Outros aspectos também devem ser considerados, 

entre eles, o formato e material de construção das piscinas e superfícies de contato, 

temperatura da água, salinidade entre 25-35%0 (partes por mil); pH entre 7,5 e 8,2, 

quantidade de coliformes presente na água das piscinas, uso de aparelhos e 

produtos para filtragem e purificação, oferta de luz natural para fotoperíodo 

adequado e ventilação do ambiente (MARIGO, 2007). 

Nas décadas de 60 e 70, cerca de 45 indivíduos de Sotalia fluviatilis foram 

capturados vivos na Amazônia para zoológicos e aquários no exterior, mostrando-se 

uma espécie arisca que pode facilmente entrar em choque e vir a óbito quando 

capturada (DA SILVA & BEST, 1996). No Brasil, Uruguai e Argentina existem relatos 

da tentativa de reabilitação de toninhas de diversas idades, entre recém-nascidos e 

sub-adultos, sem a sobrevivência de nenhum dos indivíduos lactantes por mais de 

90 dias em cativeiro (RODRIGUEZ-HEREDIA et al., 2012; MARACINI et al., 2008). 

A Fundación Mundo Marino, na Argentina, manteve um exemplar sub-adulto 

resgatado e reabilitado (LOUREIRO et al., 1997; RODRIGUEZ-HEREDIA 

comunicação pessoal, 2013).  

Os únicos relatos disponíveis sobre a reabilitação de misticetos são as tentativas 

realizadas pelo Aquário Sea World, nos Estados Unidos (ANDREWS et al., 2001), 

das quais a única com êxito foi o resgate de filhote fêmea de baleia-cinzenta-da-

Califórnia (Eschrichtius robustus) conhecida como J.J.  
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6.2 Pinípedes 

Quando houver a constatação da necessidade de remoção de um animal 

acometido, a captura será planejada com o objetivo de evitar acidentes com a equipe 

e proteger a integridade do indivíduo a ser resgatado. O método de contenção física 

de pinípedes está limitado pelo tamanho, espécie e nível de agressividade do animal, 

assim como pela experiência e habilidade física dos profissionais envolvidos. De 

maneira geral, os focídeos são mais fáceis de serem capturados que os otarídeos, 

devido à sua a menor agilidade em terra. Podem ser utilizadas redes de fio de 

algodão de malha grossa (puçás com aro) para a captura de animais pequenos. 

Animais até 25 kg podem ser capturados e manejados utilizando-se cobertores 

(KOLESNIKOVAS et al., 2005).  

Todos os profissionais envolvidos na captura e manipulação do animal deverão 

utilizar luvas de raspa de couro. A utilização de escudos de madeira é um método 

seguro que poderá ser utilizado para encurralar o animal, forçando-o a entrar 

diretamente na jaula de transporte. A captura será realizada por duas pessoas no 

mínimo, e planejada da água em direção à areia, tratando de evitar que o animal fuja 

para o mar. O transporte será feito dentro de jaulas com tamanho e ventilação 

adequados (kennel de cães), dando preferência aos horários mais frescos do dia 

(KOLESNIKOVAS et al., 2005). 

A manutenção e ambientação de pinípedes em cativeiro permanente e em 

reabilitação no Brasil é feita de acordo com a Portaria MMA Nº 98 de 14 de abril de 

2000 e da Instrução Normativa Nº 3 de 8 fevereiro de 2002 do IBAMA. É necessário 

ter piscinas e oferecer área seca com sombra, pouco ruído, muita ventilação e 

iluminação natural. O piso deve ser liso, não abrasivo, impermeável, resistente a 

danos físicos e químicos, sem saliências ou reentrâncias que abriguem restos de 

alimento ou excreções, para facilidade de limpeza e desinfecção, dando preferência 

a piscinas ovaladas ou redondas. Os tanques devem possuir barreira sanitária, 

evitando que as fezes caiam na água (RUOPPOLO, 2007). 

6.3 Aves marinhas e limícolas 

A saúde e o manejo exitoso de aves aquáticas em reabilitação estão 

intimamente relacionados às condições ambientais. São três os requisitos 

fundamentais para tal sucesso: área seca coberta e outra descoberta, piscinas e 
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ótima ventilação. As aves aquáticas são gregárias em sua maioria e não 

necessariamente devem ser mantidas solitárias. Para a manutenção dessas aves 

em cativeiro no Brasil será obedecida a Instrução Normativa Nº 4, de 4 de março de 

2002, do IBAMA.  

É importante considerar que aves oleadas não devem ser submetidas ao banho 

imediatamente após sua admissão, devendo passar por um período de estabilização 

de suas condições vitais e terapia suporte para apenas serem sujeitas ao banho 

quando estiverem suficientemente recuperadas. 

Para a sua reabilitação é necessária uma área coberta, protegida do vento e frio, 

para abrigo e estabilização das aves convalescentes; lâmpadas de aquecimento 

podem ser utilizadas para aves debilitadas ou em dias frios, porém é necessário dar 

às aves a opção e o espaço necessário para evitar o calor excessivo. A água a ser 

utilizada nas piscinas pode ser tanto salgada como doce, e deve ser limpa. A água 

salgada é ideal, pois as aves possuem preferência e usarão mais o tanque, 

reduzindo a incidência de pododermatites e problemas de penas, além de promover 

o bem-estar e comportamentos típicos. A piscina deve ter fácil acesso e uma rampa 

levemente inclinada para entrada e saída das aves. Os tanques de manutenção 

temporária de animais para reabilitação devem ter profundidade mínima de 60 cm. 

Para instalações de reabilitação, é mais comum o uso de sistema de circulação 

contínua de água, com troca diária ou com a utilização do bombeamento direto de 

água de estuário ou do mar (SILVA & RUOPPOLO, 2007). 

Os ambientes devem ter piso de fácil higienização, para a prevenção de 

pododermatites. Para instalações de reabilitação, pisos lisos de cimento queimado 

ou granitina com discreto declive são ideais para permitir a rápida higienização com 

mangueiras (SILVA & RUOPPOLO, 2007). 

Como as aves aquáticas são extremamente sensíveis à aspergilose, os recintos 

devem ser muito bem ventilados. A higienização semanal de todas as instalações 

(piso, paredes, teto, utensílios) com desinfetantes (hipoclorito, clorexidine ou outros) 

também pode ser utilizada para reduzir a incidência de aspergilose. Além disso, 

pinguins e outras aves marinhas são extremamente sensíveis à malária aviária, que 

é transmitida por mosquitos, de modo que o uso de telas anti-mosquito e ventiladores 

é indicado nas instalações (SILVA & RUOPPOLO, 2007).  

As aves limícolas são sensíveis e necessitam de cuidados e manejo especiais. 

Problemas relacionados à pododermatite, deficiência nutricional e dieta hiperproteica 
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têm sido comumente relatados durante o período em cativeiro (OSNES-ERIE, 2007). 

Por serem bastante suscetíveis à miopatia de captura, a rapidez e eficiência durante 

os procedimentos realizados em campo são essenciais para garantir a sobrevivência 

destas aves. 

Antes da liberação, as aves deverão atingir critérios sanitários, de 

impermeabilização das penas (se for o caso) e comportamento adequados, para 

então receberem anilhas de aço inoxidável fornecidas pelo CEMAVE. 

6.4 Tartarugas marinhas 

Um derramamento de petróleo pode acometer as tartarugas marinhas em todas 

as fases do seu ciclo biológico (ovos, pós-eclosão, juvenis e adultos). Os maiores 

danos estão na alta mortalidade dos ovos, nas anomalias de desenvolvimento 

embrionário, mortalidade direta, nos filhotes, juvenis e adultos e impactos negativos 

sobre a pele, sistema digestório, sistema imunológico, glândula de sal e parâmetros 

hematológicos (NOAA, 2003). 

Os animais afetados podem apresentar problemas na flutuabilidade, prostração 

e alteração no padrão de nado. As técnicas de contenção de tartarugas marinhas 

dependem do tamanho corporal do animal. Os filhotes podem ser contidos 

manualmente, de forma delicada, já os juvenis e sub-adultos podem ser contidos por 

uma ou mais pessoas, utilizando como apoio a base das placas nucal e supra-

caudais da carapaça. Para indivíduos adultos de Dermochelys coriacea, deve-se 

utilizar um guindaste. O animal petrolizado não deve permanecer em caixas de 

transporte fechadas, devido à evaporação dos gases do petróleo que podem agravar 

o quadro clínico do animal. 

Os animais petrolizados deverão ter a sua região facial limpa o quanto antes, 

priorizando os olhos, a boca e as narinas. Instaurar os procedimentos de 

estabilização clínica com fluidoterapia, administrada através de sonda esofágica com 

solução de carvão ativado e Kaolin®. Durante esta fase do tratamento, os animais 

deverão ser mantidos fora da água, sobre uma espuma úmida. Os procedimentos de 

reabilitação, marcação e soltura seguirão as indicações do Projeto TAMAR. 

Nas fichas estratégicas há informações críticas sobre as espécies que ocorrem 

na região da Bacia de Santos e áreas prioritárias da Bacia de Santos. As informações 

foram obtidas e adaptadas do Plano de ação nacional para a conservação das 
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tartarugas marinhas (SANTOS & MARCOVALDI, 2011) e do site do Projeto TAMAR 

(www.tamar.org.br). 

7 ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO 

Para o desenvolvimento das estratégias de proteção à fauna foram 

considerados os aspectos gerais da área e as características da fauna local. É 

importante salientar que existem muitas variáveis durante a ocorrência de um 

acidente e que as técnicas apresentadas a seguir deverão ser avaliadas de acordo 

com a situação corrente, sendo combinadas e estabelecidas conforme a dinâmica 

do derramamento e o grau de comprometimento das populações animais envolvidas. 

Para a aplicação de quaisquer das técnicas descritas abaixo será imprescindível a 

autorização e o envolvimento direto dos Centros especializados do Instituto Chico 

Mendes para a Conservação da Biodiversidade, a saber: 

L Centro Mamíferos Aquáticos (CMA) 

Website: www.icmbio.gov.br/cma 

Rodovia Mauricio Sirotsky Sobrinho, s/n, Km 02.�Florianópolis - SC  

CEP: 88053-700�

Telefone: (48) 3282-2163  

E-mail: cma.sede@icmbio.gov.br  

L Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE)  

Website: www.icmbio.gov.br/cemave 

Base Multifuncional do CEMAVE em Florianópolis - SC

-  Estação Ecológica Carijós / ICMBio�Rodovia Maurício Sirotski Sobrinho s/n,  

SC 402 – km02, trevo Jurerê CEP: 88.053-700, Florianópolis/SC 

Telefone (fax): (48)3282-2163, 3369-4231 ou 3369-0349 

E-mail: cemave.sede@icmbio.gov.br  

L Centro TAMAR 

Website: www.icmbio.gov.br/tamar 

Rua Professor Ademir Francisco, s/n. – Florianópolis. CEP 88.061-160  

Tel (48)3236-2015   
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7.1. Técnicas de dispersão e afugentamento 

A ocorrência de um derramamento de óleo e sua dispersão na água pode 

colocar em risco áreas utilizadas por animais, como por exemplo, áreas de 

nidificação de aves e tartarugas marinhas. Ao longo dos anos, diversas técnicas 

foram desenvolvidas para dispersar e/ou afugentar animais ainda não afetados pelo 

óleo com o objetivo de minimizar o número de indivíduos petrolizados, tratando de 

manter animais limpos longe do óleo e das atividades de limpeza e impedindo que a 

fauna se estabeleça ou continue utilizando as áreas contaminadas ou 

potencialmente contaminadas.  

A dispersão e o afugentamento são técnicas de dissuasão de fauna. As técnicas 

de dispersão de fauna consistem em métodos desenvolvidos para afastar os animais 

e também impedí-los de se aproximar de áreas afetadas pelo óleo. As técnicas de 

afugentamento são mais invasivas e envolvem um processo estressante para 

expulsar os indivíduos das áreas contaminadas ou que serão potencialmente 

contaminadas. Estas técnicas podem envolver o uso de artefatos sonoros, 

dispositivos visuais, ou ambos. 

A recomendação para a realização da dispersão ou do afugentamento deverá 

ser conduzida por fatores específicos inerentes ao local e às espécies presentes no 

momento do vazamento, e só poderão ser implementadas na existência de locais 

alternativos limpos para a dispersão dos animais. Cabe ressaltar que a dispersão e 

o afugentamento podem ser ineficazes ou contraproducentes se a área afetada pelo 

derramamento for muito extensa, não permitindo que as ações sejam monitoradas e 

documentadas ou ainda nos casos em que as espécies suscetíveis sejam forçadas 

a ocupar áreas já contaminadas. 

Para avaliação da eficácia das técnicas utilizadas é necessário que seja feita 

documentação adequada que deve incluir no mínimo: nome do observador, data, 

localidade, horário de observação, espécie-alvo, número estimado de aves 

presentes, detalhes do comportamento, técnica de dispersão utilizada, número de 

itens lançados e a resposta dos animais. 

Devem ser considerados ainda todos os aspectos relacionados à segurança da 

equipe, como acessibilidade, condições, meteorológicas e de mar, entre outros 
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fatores. Se as condições forem adversas colocando técnicos em risco, uma avaliação 

crítica será realizada e a decisão embasada nos preceitos de segurança. 

A seguir apresentam-se as técnicas de dissuasão de possível utilização para 

avifauna, mastofauna e herpetofauna marinhas na região. 

Avifauna 

No caso de um incidente com impacto em áreas sensíveis, a decisão da 

utilização de técnicas de dissuasão de aves será feita de acordo com a metodologia 

proposta por Gorenzel e Salmon (2008). As técnicas são aplicadas de acordo com a 

situação corrente, considerando a época do ano, a atividade reprodutiva dos 

animais, a existência de locais alternativos para o pouso das aves, entre outras 

variáveis. 

As técnicas de dispersão de aves de possível utilização na região contemplada 

por este plano incluem: 

L Técnicas de dispersão por ruído (auditivas): explosão de fogos de artifício, 

ruído de sirenes e fala através de megafone, principalmente. O tráfego de 

embarcações na região afetada também é efetivo na dispersão da fauna. 

L Técnicas de dispersão visuais: utilização de espantalhos, “rabiolas” utilizando 

fitas metalizadas, bandeiras coloridas, balões a gás metalizados em grande 

número, reflexos de luz laser (utilização noturna), flash de lanternas (utilização 

noturna), aeromodelos a controle remoto. 

Para evitar a redução na eficácia das técnicas utilizadas é importante a utilização 

de técnicas combinadas e da variação das mesmas ao longo do tempo, evitando 

assim a dessensibilização (habituação) da fauna a ser dispersada ou afugentada. 

Mastofauna 

O plano de resposta para a fauna oleada do noroeste dos Estados Unidos 

(Northwest Wildlife Response Plan, Chapter 9970 of the NW ACP) apresenta alguns 

métodos de curta distância para a dispersão e afugentamento de orcas residentes, 

em caso de um derramamento de óleo. A seguir, estão discriminados os métodos de 

possível utilização com odontocetos no Brasil: 

L Tubos Oikomi: são tubos de metal reverberante. Vários tubos usados em linha 

foram eficazes em deslocar orcas a curtas distâncias. 
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L Dispositivos acústicos de dispersão (ADDs): produzem um som alto o 

suficiente para afugentar os mamíferos marinhos sem causar dor. ADDs são 

frequentemente chamados de pingers e utilizados em redes de pesca para 

afugentar mamíferos marinhos. 

L Tráfego de embarcações: o ruído e o movimento do tráfego de embarcações 

pode ser usado para direcionar animais para longe da área impactada ou para 

impedi-los de entrar em determinada área;  

L Helicópteros em voo baixo: o ruído e o movimento de helicópteros voando 

baixo podem ser usados para afugentar cetáceos da área impactada. 

Não há métodos descritos para o afugentamento ou dispersão de misticetos, 

porém as técnicas descritas acima são as recomendadas por Donald T. Noviello para 

o afugentamento de orcas no estado de Washington e podem ser uma tentativa a 

ser aplicada para os cetáceos em situações de emergência ambiental no Brasil. Mais 

informações podem ser encontradas em Noviello (2012).  

Em caso de necessidade o Sr. Donald T. Noviello poderá ser consultado:  

Washington State Department of Fish and Wildlife 

Habitat Program, Oil Spill Team 

Fone: +1 (306) 902 8124 

E-mail: Donald.Noviello@dfw.wa.gov  

Herpetofauna 

Não há métodos descritos para o afugentamento e dispersão da herpetofauna, 

porém, técnicas visuais e auditivas podem ser tentativas aceitáveis.  

Fauna terrestre  

Para a fauna terrestre, o cuidado maior deve ser o de evitar com que os animais 

se aproximem das áreas contaminadas através da utilização de barreiras físicas 

(cercos, tapumes e outros artifícios) quando possível, ou através de técnicas de 

dispersão auditivas e/ou visuais. Se os animais permanecerem em seus habitats 

preferenciais, poucos indivíduos ou nenhum será afetado. Medidas deverão ser 

tomadas para o recolhimento das carcaças de animais mortos e o resgate dos 

animais moribundos, evitando assim que potenciais predadores como as aves de 



Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área 
Geográfica da Bacia de Santos

 Anexo II.3.5.12-1 
Plano de Proteção à Fauna - 

PPAF  

Pág. 
113 / 137 

Revisão 00
abr/2017 

                          ���������	
���
�	��

rapina os utilizem como fonte de alimentação, consequentemente contaminando-se. 

A escolha da técnica a ser utilizada deverá ser avaliada no momento para que não 

sejam utilizados artefatos que possam espantar os animais dispersando-os para as 

áreas contaminadas. 

Em eventos de pequena magnitude, recomenda-se que cada área afetada seja 

monitorada por uma equipe composta de pelo menos um especialista e um auxiliar 

de campo no monitoramento de cada uma das categorias: mastofauna, avifauna e 

herpetofauna. Todas as técnicas disponíveis devem ser empregadas para 

acompanhar a evolução e os potenciais danos às populações envolvidas. Tais 

técnicas podem incluir a instalação de armadilhas fotográficas e redes-de-neblina, a 

realização de transectos e da busca ativa de animais ou de seus vestígios, a 

identificação sonora, entre outras técnicas existentes para o monitoramento da fauna 

terrestre. 

Vale ressaltar que para a aplicação de quaisquer das técnicas descritas acima 

é imprescindível o envolvimento direto dos Centros especializados do Instituto Chico 

Mendes para a Conservação da Biodiversidade (como o CEMAVE, o TAMAR e o 

CMA) para a avaliação, aprovação e decisão conjunta das técnicas a serem 

empregadas de acordo com as variáveis já apresentadas para cada área.  

A utilização indevida ou inadequada de quaisquer destas técnicas pode ser mais 

destrutiva do que o próprio derramamento de petróleo, culminando com o abandono 

permanente da área pelas espécies em questão. 

7.2. Captura preventiva 

A captura preventiva é a captura de animais saudáveis, sem óleo, de uma área 

que será potencialmente afetada pelo óleo. Por sua própria natureza, esta é uma 

perturbação agressiva aos indivíduos que só pode ser justificada se o benefício for 

o bem-estar dos animais e a conservação de uma espécie ameaçada. Apesar dos 

benefícios reconhecidos e demonstráveis, a captura preventiva continua a ser uma 

opção de resposta relativamente comum durante derramamentos de petróleo, 

particularmente para aves marinhas migratórias de pequeno porte, como, por 

exemplo, os maçaricos e batuíras (McCONNELL et al., 2012). 

A captura e posterior manutenção em cativeiro é uma situação estressante para 

o animal e uma ameaça potencial ao seu bem-estar e sua sobrevivência. A captura 
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preventiva de avifauna foi utilizada com sucesso para prevenir a contaminação de 

19.500 pinguins africanos (Spheniscus demersus) durante as ações de resposta de 

fauna do acidente do Treasure na África do Sul no ano de 2000 (WOLFAARDT et 

al., 2008) e também durante o incidente com o navio Rena (Nova Zelândia, 2011) ao 

capturar e manter em cativeiro 60 exemplares de batuíra-de-peito-vermelho 

(Charadrius obscurus) (McCONNELL et al., 2012). Ambas espécies estão listadas 

no Livro Vermelho da IUCN como ameaçadas de extinção “EN – Endangered” (IUCN, 

2013). 

A relocação de ninhos de tartarugas marinhas das praias que estão ameaçadas 

pelo petróleo também é considerado um método de captura preventiva. Em tais 

casos, os ovos são desenterrados e incubados em instalações especiais. Os filhotes 

deverão posteriormente liberados em praias que não estão ameaçadas pela 

contaminação.  

Algumas considerações importantes devem ser feitas antes de iniciar-se as 

atividades de captura preventiva: 1) existência de local adequado para manutenção 

dos animais capturados; 2) tempo de cativeiro; 3) disponibilidade de habitat seguro 

e livre de contaminação para a liberação dentro de sua área de distribuição natural 

e sazonal.  

Portanto, a decisão do emprego desta técnica deve considerar a espécie 

acometida, seu status de conservação, número de indivíduos a ser capturado e o 

prejuízo para a população existente em caso de mortalidade, sensibilidade à 

contenção, ao transporte e ao cativeiro, disponibilidade de instalações e alimentação 

apropriadas, segurança da equipe no acesso à captura e contenção dos animais. 

Nos casos em que as autoridades decidam pela captura preventiva de alguma 

espécie durante um incidente, a partir do momento em que os animais forem 

capturados, os mesmos deverão ser transportados em caixas de transporte para 

animais tipo kennel, adequadas para o transporte da maioria das espécies. 

Os animais capturados no mar deverão ser transportados em uma embarcação 

para a praia mais próxima e seguir o trajeto por via terrestre ou aérea, com ventilação 

adequada. Se for necessária a estabilização clínica prévia, serão instalados centros 

provisórios de recebimento e estabilização dos animais antes do transporte, 

próximos ao ponto do acidente. 
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7.3. Equipe, tempo de mobilização e outras considerações 

Os procedimentos de notificação e mobilização das equipes de fauna estão 

descritos em detalhe na Parte II deste estudo, o Plano de Ação para Resgate de 

Fauna em derramamentos de petróleo durante as atividades de perfuração e 

produção da PETROBRAS na Área Geográfica da Bacia de Santos. 

Considerando a necessidade de ativação de equipes extras para a dispersão, 

afugentamento e captura preventiva de fauna oleada, cita-se:´ 

• Nas ações de Resposta de Fauna Tier 1, decorrentes de um pequeno 

derramamento de óleo, em que a pluma permanece concentrada ao redor 

da plataforma, será mobilizada uma equipe composta por dois a quatro 

profissionais e o tempo de mobilização previsto é de 6 horas. Estes 

profissionais farão a avaliação inicial, capturarão e estabilizarão os 

animais afetados e desenvolverão atividades de dispersão e 

afugentamento, se necessário; 

• Em incidentes Tier 2 e 3, que apresentem alguma probabilidade de atingir 

as ilhas deste estudo, deverão ser mobilizados inicialmente dez 

profissionais para a avaliação do local, possível dispersão, afugentamento 

e captura da fauna oleada. Os profissionais serão mobilizados ou 

desmobilizados de acordo com a necessidade;  

• O tempo de mobilização das equipes, de acordo com sua localização e o 

Tier do incidente é: 6 horas para a equipe local (Tier 1), 24 horas para as 

equipes Tier 2 provenientes de fora do estado. A decisão para a 

mobilização de recursos internacionais será em até 72 horas.  

No ANEXO I – Identificação das Áreas Prioritárias apresentam-se os acessos 

às localidades estratégicas para proteção da fauna, objeto deste estudo. Para o 

acesso às áreas através de embarcações, as variáveis climáticas e de navegação 

determinarão o tempo total de deslocamento, porém foi considerada a velocidade 

padrão de navegação de 10 nós. 
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8 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
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0(,5)*?+1(2_!!

!

!! L(,5)*?+1(2! *+-1)8.(2! ;+-018E-)*-! )(! E8)-4(! .-! ^85)8! ;-*+(,1M8.8!
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�! 92>822-M!(5!)->-221.8.-!.-!+->5+2(2!8.1>1()812!)I(!;+-012*(2!)8!+-2;(2*8!

1)1>18,{!

�! A,*8!;+(e8e1,1.8.-!.-!*(:5-!.-!a,-(!-E!?+-82!05,)-+?0-12!(5!K!^85)8{!

�! 90-)*(!>(E!;(*-)>18,!.-!1E;8>*(!8!1E8J-E!.8!@-*+(e+82{!

�! R).1>8*10(!.-!8.(]I(!.-!.12;-+2I(!:5oE1>8!(5!:5-1E8!>()*+(,8.8{!

�! A>1()8E-)*(!.(!@,8)(!O8>1()8,!.-!'()*1)Jh)>18{!

�! G5*+82!21*58]3-2l!8!>+1*=+1(!.(!'(E8).(!.(!R)>1.-)*-Y!

U-)*+-!(2!J8*1,r(2!8;+-2-)*8.(2!)(!@9LGS[Xl!^(+8E!.-2*8>8.(2!(2!*+h2!:5-!

;+(0(>8+18E!(!8>1()8E-)*(!.8!-2*+5*5+8!.-!+-2;(2*8!>()*1)58.8!;8+8!^85)8Y!

!

$6R'1'*%$3"*T&",3'
!

A!9G/! 2-+?! 8>1()8.8! *(*8,! (5! ;8+>18,E-)*-! ;8+8! 8*-).1E-)*(! 8(2! >-)?+1(2!

8>1.-)*812!>()^(+E-!;+-012*(!)(!@9LGl!.-!8>(+.(!>(E!8!E8J)1*5.-!.(!1)>1.-)*-!-!

(!.-2-)+(,8+!.82!8]3-2!.-!>()*+(,-Y!

A! :58)*1.8.-! -! 8! >(E;(21]I(! .82! B(+]82! .-! <+8e8,r(! 2-+I(! .-^1)1.82! .-!

8>(+.(!>(E!8!E8J)1*5.-!-!82!>()2-:5h)>182!.(!1)>1.-)*-Y!!

@8+8!(!hp1*(!.82!(;-+8]3-2!=!1E;(+*8)*-!-)^8*1M8+!:5-!(!Q+5;(!.-!'()*+(,-!.-!

RE;8>*(!K!B85)8!2-48!)(*1^1>8.(l!1E-.18*8E-)*-!8;a2!5E!1)>1.-)*-l!;8+8!808,18]I(!
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!

>+o*1>8! .(! >-)?+1(! -! .-2*-! E(.(! .1+->1()8+! 82! 8]3-2! .-! ^(+E8! ;+-0-)*108! -!

>()2-+08.(+8l!+-.5M1).(!;(*-)>1812!.8)(2!K!^85)8Y!

@8+8!*8,l!8!+-8,1M8]I(!.8!-2*1E8*108!.-!.-)21.8.-!+-,8*108l!-!.8! 1.-)*1^1>8]I(!

.82!-2;=>1-2l!e-E!>(E(!8!258!,(>8,1M8]I(l!,(J(!8;a2!8!)(*1^1>8]I(!.(!1)>1.-)*-l!

2I(! 08,1(282! ^-++8E-)*82! .-! E-)25+8]I(! 1)1>18,! .(! 1E;8>*(! K! ^85)8l! -! ;8+8! 8!

>,8221^1>8]I(!.(!<1-+l!)5E!;+1E-1+(!E(E-)*(Y!

92*8!E-.1.8! ^(+)->-! 1E-.18*8E-)*-! (2! ;8+qE-*+(2! .-! +1:5-M8l! 8e5).q)>18!

+-,8*108! -! .-)21.8.-! .82! -2;=>1-2! .-! ^85)8! ;+ap1E82! 8(! @()*(! g-+(l!

.1E-)21()8).(!-!(+1-)*8).(!82!-2*+8*=J182!.-!+-2;(2*8Y!

G2! .8.(2! >(,-*8.(2! 1)1>18,E-)*-! 2-+I(! 8)8,128.(2! ;(+! -2;->18,12*8! 8! 2-+!

1)>(+;(+8.(!)8!9G/l!>(E!8!8*+1e51]I(!.-!;+(;(+!-2*+8*=J182!.-!+-2;(2*8!;8+8!8!

^85)8! 8012*8.8Y! w80-).(! +12>(! >+o0-,! .-! 1E;8>*(! 2(e+-! 8! ^85)8l! 2-+?! 1)1>18.(! (!

E()1*(+8E-)*(!;(+!-2;->18,12*8l!:5-!*8Ee=E!-)*+8+?!-E!>()*8*(!>(E!(2!J-2*(+-2!

.82!H)1.8.-2!.-!'()2-+08]I(!-!;+(^1221()812!,(>812l!.8.(!(!J+8).-!>()r->1E-)*(!

.-2*-2!J+5;(2!8!+-2;-1*(!.8!^85)8!,(>8,Y!!

G2!E8;82!.-!05,)-+8e1,1.8.-!-!2-)21e1,1.8.-!.8!^85)8!.(!@9LGS[l!!e-E!>(E(!

(!@,8)(!.-!@+(*-]I(!K!B85)8!-!(2!.8.(2!;+(0-)1-)*-2!.(!@@T'SB85)8l! >(E!8!

.-2>+1]I(!.82!?+-82!-!.(2!J+5;(2!*8p()uE1>(2!;+1(+1*?+1(2l!2-+I(!5*1,1M8.(2!>(E(!

^-++8E-)*82!;8+8!(!;,8)-48E-)*(!.8!+-2;(2*8Y!

A*+80=2! .82! -Ee8+>8]3-2! -! 8-+()80-2l! ;(.-+I(! 2-+! +-8,1M8.(2! >-)2(2!

>()*o)5(2!-!1)2*8)*q)-(2!C<AX|9/!-*!8,Yl!#&\DFl!;(12!-2*-2!(^-+->-E!82!E-,r(+-2!

-2*1E8*1082!.82!.-)21.8.-2!+-,8*1082!-!8e2(,5*82!.82!-2;=>1-2!-)>()*+8.82!)(!E8+Y!

<(.82!82!1)^(+E8]3-2!2-+I(!8)(*8.82!-E!;,8)1,r82!-2;->o^1>82!>()*-).(_!r(+8!.(!

8012*8E-)*({! ,8*1*5.-! -! ,()J1*5.-{! 1.-)*1^1>8]I(! C-2;=>1-l! (5! (! E-)(+! )o0-,! .-!

>,8221^1>8]I(! *8p()uE1>8! ;(22o0-,F{! :58)*1.8.-! C-2*1E8*108F{! ;+(p1E1.8.-! -E!

+-,8]I(!8(!a,-({!�!(,-8.82Y!!

A2! 8*101.8.-2! .-!E()1*(+8E-)*(! >(2*-1+(! (e-.->-+I(! 8(! .1+->1()8E-)*(! .(!

.-2,(>8E-)*(!.8!E8)>r8!-!2-52!8++-.(+-2l!8*+80=2!.82! 1)^(+E8]3-2!^(+)->1.82!

;-,8!E(.-,8J-E!-E! *-E;(! +-8,Y!A2!>()*8J-)2!)5E=+1>82!8*+80=2!.-! *+8)2->*(2!

.-E()2*+8ES2-!-^1>1-)*-2l!;-+E1*1).(!-2*1E8+!8!8e5).q)>18l!.-)21.8.-!-!+1:5-M8!

CLGG/9O!�!'wRA/AURAl!#&&"{![R[[�!-*!8,Yl!#&&6{![A/[R9/R!�!c9OUGOVAl!

6""\Fl!e-E!>(E(!82!08+18]3-2!8(!,()J(!.(!>()*1)J-)>18E-)*(!-!8!808,18]I(!;a2S

1)>1.-)*-Y!
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!

Ae81p(l! 2-J5-! 8! *8e-,8! ! RY`S#! :5-! .-E()2*+8! 82! *=>)1>82! ;+-012*82! .-!

E()1*(+8E-)*(_!

!
,>UFE>'$6R17'1'BC-*+-&"'01':.*+#.$&:1*#.'3$16+"#&"'1:'-&".'01'+*-+01*#1'

<1;(2! U-2>+1]I(!

c()1*(+8E-)*(!
8=+-(!

R).1>8.(! ;8+8! ?+-82! E51*(! .12*8)*-2! .8! >(2*8! (5! ;8+8!
8>(E;8)r8E-)*(! .-! 8]3-2! -E! 8*101.8.-2! E51*(! .12;-+282!
J-(J+8^1>8E-)*-Y!

G2! 2(e+-0((2! ;+(;(+>1()8E! 1)^(+E8]3-2! -22-)>1812! ;8+8! (!
.18J)a2*1>(! .(! 1E;8>*(! >8528.(! ;-,(! 8>1.-)*-l! *812! >(E(l! 8!
;+-2-)]8!.-!^85)8!-E!?+-82!8E-8]8.82l!8!,(>8,1M8]I(!.(!a,-(!
-E! +-,8]I(! K2! ?+-82! 2-)2o0-12! ;8+8! 8! ^85)8! -! (! )xE-+(! .-!
8)1E812!4?!>()*8E1)8.(2!)(!E8+Y!

c()1*(+8E-)*(!
-Ee8+>8.(!

/-8,1M8.(!>(E!(!8;(1(!.-!;-:5-)82!-Ee8+>8]3-2!=!1.-8,!;8+8!
(! E()1*(+8E-)*(! .-! ?+-82! .-! .1^o>1,! 8>-22(! *-++-2*+-! >(E(!
E8)J5-M812l!E8+12E82l!>(2*3-2!+(>r(2(2!-!1,r82Y!

G!E()1*(+8E-)*(!-Ee8+>8.(!>()*+1e51!;8+8!8! 1.-)*1^1>8]I(!.8!
;+-2-)]8!.-!^85)8!)82!?+-82!>(E!+12>(!.-!>()*8E1)8]I(!-!8!
;+-2-)]8! .-! 8)1E812! 4?! >()*8E1)8.(2! )8! +-J1I(! 1).1>8).(!
-2282!,(>8,1M8]3-2!>(E!E81(+!;+->12I(Y!

c()1*(+8E-)*(!
*-++-2*+-!

92*-!*1;(!.-!E()1*(+8E-)*(!;(.-!2-+!+-8,1M8.(!8!;=!(5!;(+!E-1(!
.-!018*5+82l!>(E!(!(e4-*10(!.-!808,18+!8!;+-2-)]8!.8!^85)8!)82!
?+-82! >(E! +12>(! ;(*-)>18,! .-! >()*8E1)8]I(! -! 8! ;+-2-)]8! .-!
8)1E812!4?!>()*8E1)8.(2!)8!+-J1I(Y!G2!E()1*(+8E-)*(2!;(+!018!
*-++-2*+-!2I(!01?0-12l!2(e+-*5.(!-E!?+-82!.-!;+8182!8+-)(282!-!
;,8)o>1-2!.-!E8+=Y!

!

A*+80=2! .8! 8)?,12-! >+o*1>8! 2-+?! ;(22o0-,! E8p1E1M8+! 8! +-2;(2*8! -! ^(+)->-+!

1)^(+E8]3-2! ;+1E(+.1812! ;8+8! (! Q+5;(! .-! '()*+(,-! .-! RE;8>*(! .-! B85)8Y! 92*8!

1)*-+8]I(!E1)1E1M8!(2!1E;8>*(2!K!^85)8!.5+8)*-!82!8*101.8.-2!.-!+->(,r1E-)*(!.(!

a,-(l! 8*+80=2! .8! >(,(>8]I(! .-! e8++-1+82l! 5*1,1M8]I(! .-! 2t1EE-+2l! *+q)21*(! .-!

-Ee8+>8]3-2!-!*(.82!82!(5*+82!8*101.8.-2!-)0(,01.82!;+ap1E82!8(!@()*(!g-+(!-!)(!

.-2,(>8E-)*(!.8!E8)>r8Y!

!

!
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$6R67'1'2<DCFMAOF@;D:'G><>'D'OD@A;D<>OF@;D'MF'L>=@>''

!

G!Q+5;(!.-!'()*+(,-!.-!RE;8>*(!K!B85)8l!-E!>()45)*(!>(E!(2!-2;->18,12*82l!

-2*8e-,->-+I(! 8! -2*+8*=J18! .(! E()1*(+8E-)*(! .8! ^85)8l! -! 8! E-2E8! 2-+?!

1E;,-E-)*8.8!8;a2!8!8;+(08]I(!.(!'(E8).8)*-!.(!R)>1.-)*-Y!

G!E()1*(+8E-)*(!2-+?!+-8,1M8.(!;-,(2!*=>)1>(2!-!>((+.-)8.(!;(+!-2;->18,12*82!

+->()r->1.(2!-E!>8.8!J+5;(! *8p()uE1>(Y!A!:58)*1.8.-!.-!;-22(82!-)0(,01.82l!

.-;-).-+?!.8!?+-8!8!2-+!E()1*(+8.8!-!.8!:58)*1.8.-!.-!-2;=>1-2!8^-*8.82Y!92*-!

.1E-)21()8E-)*(!=!.1)qE1>(!-!+-2;-1*8!8!)8*5+-M8!.(!8>1.-)*-Y!92*-!.-,1)-8E-)*(!

.82!B(+]82!<8+-^8!=!+-8,1M8.(!)(!.->(++-+!.82!8]3-2!.-!+-2;(2*8!8(!08M8E-)*(!.(!

a,-(l!,-08).(!-E!>()21.-+8]I(!(2!.8.(2!.8!E(.-,8J-E!-E!*-E;(!+-8,l!-!82!8]3-2!

.-!>()*-)]I(!.(!a,-(Y! !

G2!-:51;8E-)*(2!5*1,1M8.(2!.-;-).-+I(!.(!E(.8,!.-! *+8)2;(+*-!-2>(,r1.(!-!

;(.-+I(!08+18+!-)*+-!r-,1>a;*-+(2l!-Ee8+>8]3-2!(5!0-o>5,(2Y!A,=E!.122(l!8!-:51;-!

.12;(+?! .-! e1)a>5,(2l! >qE-+82! ^(*(J+?^1>82l! Q@Xl! J5182! .-! 1.-)*1^1>8]I(! .-!

-2;=>1-2!-!;,8)1,r82Y!

G2! +-J12*+(2! J-+8.(2! ;-,82! B(+]82! <8+-^8! -)>8++-J8.82! .(! E()1*(+8E-)*(!

1)>,5-E_!1.-)*1^1>8]I(!-!:58)*1^1>8]I(!.82!-2;=>1-2!(e2-+08.82!C,1E;82!-!>(e-+*82!

;(+!a,-(F!-!.-E8+>8]I(!.82!?+-82!C,8*1*5.-!-!,()J1*5.-F!5*1,1M8.82!;-,82!-2;=>1-2!

C,1E;82!-!>(e-+*82!;(+!a,-(Fl!.8*8!-!r(+8Y!

X-+?! +-8,1M8.(! 5E! 2(e+-0((! .-! 808,18]I(l! >(E! (! 1)*51*(! .-! .1E-)21()8+! (!

1E;8>*(! 1)1>18,! .(! 8>1.-)*-Y! G! *=>)1>(! .8! B(+]8! <8+-^8! .-! c()1*(+8E-)*(!

>,8221^1>8+?!8!E8J)1*5.-! 1)1>18,!.(!-0-)*(!-E!+-,8]I(!K!^85)8l!>()^(+E-!.-2>+1*(!

8e81p(_!

!

!! .$/%$!S8()!Ed!$*f!ID!$%8C$8<!$7(*$'&<!

A;a2!8!)(*1^1>8]I(!.(!8>1.-)*-!5E!*=>)1>(!.8!A15t?!2-!.-2,(>8+?!;8+8!(!@(2*(!

.-!'(E8).(l!;8+8!.8+!25;(+*-!82!.->123-2!:5-!*-)r8E!+-,8]I(!>(E!8!^85)8Y!

'82(! (>(++8! 8012*8J-E! ;(+! (;(+*5)1.8.-l! +-8,1M8.8! ;-,82! B(+]82! <8+-^82!

-Ee8+>8.82l!2-+?!8>1()8.(!5E!>()25,*(+!.8!A15t?!:5-!2-!.-2,(>8+?!8*=!(! ,(>8,l!

;8+8!808,18]I(!1)1>18,!.(!>-)?+1(!+-,8>1()8.(!8!^85)8Y!
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O(!-0-)*(!.(!+-J12*+(!-!.-*-+E1)8]I(!.8!^85)8!8^-*8.8l!E812!.(12!>()25,*(+-2!

2-+I(!E(e1,1M8.(2l!>()*8).(!>(E!-:51;8E-)*(2!-!E8*-+18,!r(2;1*8,8+!;8+8!>8;*5+8l!

-2*8e1,1M8]I(!-!*+8)2;(+*-!.-!8*=!6"!8)1E812Y!

!

S(C@&!'(!)(<@&<*$d!;8+8!8!808,18]I(!1)1>18,!.(!1)>1.-)*-!2-+I(!)->-22?+182!7!

r(+82!;8+8!8!E(e1,1M8]I(!.(!-2;->18,12*8!8*=!(!,(>8,!.(!-Ee8+:5-!;8+8!2-!.-2,(>8+!

8(!;()*(!.(!1)>1.-)*-Y!A;a2!>(E5)1>8]I(!.-2*-l!8!e82-!.8!A15t?!'()25,*(+18!-E!

X(,5]3-2!AEe1-)*812l!,(>8,1M8.8!)(!E5)1>o;1(!.-!@+818!Q+8).-$X@!2-+?!8*108.8l!-!

^1>8+?! ;+-;8+8.8! ;8+8! (! +->-e1E-)*(! 1E-.18*(! .(2! 8)1E812! (,-8.(2! (5! ;8+8!

.-2,(>8E-)*(! .-! -:51;8E-)*(2! -! -:51;-! ;8+8! E(e1,1M8]I(! .-! 1)2*8,8]I(! .-!

(;(+*5)1.8.-l!.-!8>(+.(!>(E!(!>-)?+1(Y!G! *-E;(!.-! +-2;(2*8!.-!.(12! *=>)1>(2l!

;8+*1).(! .-!@+818!Q+8).-l! 8;+-2-)*8).(S2-! )(! 8-+(;(+*(! .-! R*8)r8=E! .-! ().-!

;+(22-J51+I(! ;8+8! (! ,(>8,! .(! 1)>1.-)*-! =! .-! 8;+(p1E8.8E-)*-! 7! r(+82! 8;a2! 8!

8*108]I(Y!

!

!! .$/%$!S8()!Id!IE!$!IDD!$%8C$8<!$7(*$'&<M!

!

A! -:51;-! .(! '-)*+(! .-! /->5;-+8]I(! .-! A)1E812!c8+1)r(2! C'/AcSBH/QFl!

e82-8.8!)(!/1(!Q+8).-!.(!X5,l!;(.-+?!2-+!8>1()8.8!;-,(!Q+5;(!.-!/-2;(2*8!K!

B85)8!-!.-;-).-).(!.(!)xE-+(!.-!8)1E812!-E!*+8*8E-)*(l!;(.-+?!2-+!)->-22?+1(!

8*108+!E812!"`!;+(^1221()812Y!L(,5)*?+1(2!;(.-+I(!2-+!8>1()8.(2Y!G2!;+(>-.1E-)*(2!

+-,8>1()8.(2!-2*I(!.-2>+1*(2!)(!1*-E!}H*1,1M8]I(!-!<+-1)8E-)*(!.-!L(,5)*?+1(2~Y!!

S(C@&!'(!)(<@&<*$d!8!9:51;-!.-!/-2;(2*8!K!B85)8!>((+.-)8.8!;-,8!A15t?!

;-+E8)->-+?!.-!;+()*1.I(!,(J(!8;a2!8!)(*1^1>8]I(!.(!1)>1.-)*-!-!2-!8;+-2-)*8+?!K!

@9</G[/AX! -E! 8*=! 7! r(+82! 8;a2! 8! 8*108]I(Y! A! -:51;-! .(! '/AcSBH/Q! 2-!

8;+-2-)*8+?! -E!8*=! 6D!r(+82! 8;a2!8! 2(,1>1*]I(l!(>5;8).(!;(21]3-2!)8!9G/!.-!

8>(+.(!>(E!8!)->-221.8.-Y!

!

!

!! .$/%$!S8()!Zd!")(<(%+$!'(!gIDD!$%8C$8<!$7(*$'&<l!4?!>8;*5+8.(2!(5!)I(Y!

!
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.12*+1e51]I(!)8*5+8,!-!28M()8,Y!@(+*8)*(l!8!.->12I(!.(!-E;+-J(!.-2*8!*=>)1>8!.-0-!

>()21.-+8+! 8! -2;=>1-! 8>(E-*1.8! -! 2-5! 2*8*52! .-! >()2-+08]I({! (! )xE-+(! .-!

1).10o.5(2!8!2-+!>8;*5+8.(!-!(!;+-45oM(!;8+8!8!;(;5,8]I(!-p12*-)*-!-E!>82(!.-!

+-25,*8.(2!)-J8*10(2{!8!2-)21e1,1.8.-!K!>()*-)]I(l!8(!*+8)2;(+*-!-!8(!>8*10-1+({!8!

.12;()1e1,1.8.-!.-!1)2*8,8]3-2!-!8,1E-)*8]I(!8;+(;+18.82{!8!2-J5+8)]8!.8!-:51;-!

)(!8>-22(!K!>8;*5+8!-!>()*-)]I(!.(2!8)1E812Y!

O(2!>82(2!-E!:5-!82!85*(+1.8.-2!.->1.8E!:5-!=!)->-22?+18!-!85*(+1M-E!8!

>8;*5+8!;+-0-)*108!.-!8,J5E8!-2;=>1-!.5+8)*-!(!1)>1.-)*-l!8!;8+*1+!.(!E(E-)*(!-E!

:5-!(2!8)1E812!^(+-E!>8;*5+8.(2l!(2!E-2E(2!.-0-E!2-+!*+8)2;(+*8.(2!.-!8>(+.(!

>(E!82!)->-221.8.-2!.8!-2;=>1-!C.-*8,r-2!)(!;+ap1E(!1*-E!6Y%Y6Y![52>8l!'8;*5+8!

-!<+8)2;(+*-!.-!A)1E812!A^-*8.(2FY!

!
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$6a6R'1'-=:C>j'%>G;=<>'F',<>@:GD<;F'MF'*@AO>A:'*LF;>MD:'

9E! +-,8]I(! 82! (;-+8]3-2! .-! e52>8l! >8;*5+8! -! *+8)2;(+*-l! 82! ;+1)>1;812!

8*101.8.-2!2I(_!

!

!! '8;*5+8+!(2!8)1E812!010(2!>()*8E1)8.(2!-!(^-+->-+!(2!;+1E-1+(2S2(>(++(2{!!

!! U-*-+E1)8+! (! 212*-E8! .-! *+8)2;(+*-! -2;->o^1>(! ;8+8! 82! )->-221.8.-2! .8!

^85)8!8^-*8.8!.-2.-!258!,(>8,1M8]I(!J-(J+?^1>8!8*=!(!>-)*+(!.-!+-8e1,1*8]I(Y!

!

A! ;8+*1+! .(2! .8.(2! 1)1>1812! .(! E()1*(+8E-)*(l! .-*8,r8.(! )(! 1*-E! 6Y6Y!

U1E-)21()8E-)*(l!2-+I(!;,8)-48.(2l!>82(!)->-22?+1(!-!.-!8>(+.(!>(E!8!21*58]I(!

>(++-)*-l!(!E()1*(+8E-)*(!>()*o)5(!-E!e52>8!.-!8)1E812!8^-*8.(2!-!82!-2*+8*=J182!

.-!+->(,r1E-)*(!.-!*812!1).10o.5(2Y!j58)*(!E812!+?;1.(!^(+!(!+-2J8*-l!E81(+-2!2I(!

82!>r8)>-2!.-!2(e+-010h)>18!.(2!1).10o.5(2Y!!

O(!>82(!.-!5E!1)>1.-)*-!>(E!.-++8E8E-)*(!.-!a,-(l!(!+->(,r1E-)*(!.8!^85)8!

8^-*8.8! )(! E8+! 2-+?! +-8,1M8.(! 8*+80=2! .-! -Ee8+>8]3-2! +?;1.82! -! ;-,8! -:51;-!

*=>)1>8!+-2;()2?0-,!;-,82!8*101.8.-2!.-!>8;*5+8Y!'82(!r848!*(:5-!.-!a,-(!)8!>(2*8!

(5!8!;+-2-)]8!.-!8)1E812!>()*8E1)8.(2!)(!,1*(+8,!.8!+-J1I(l!(2!8)1E812!8^-*8.(2!

2I(!+->(,r1.(2!-!*+8)2;(+*8.(2!8*=!(!>-)*+(!.-!.-2;-*+(,1M8]I(!.-*-+E1)8.(!;8+8!8!

-E-+Jh)>18! (5! -2*+5*5+8! 8.8;*8.8! -E! (5*+8! ,(>8,1.8.-! >(E! 8! ,12*8! .-!E8*-+18,!

-2*(>8.(!-!8!2-+!8.:51+1.(!)(!E(E-)*(!.8!-E-+Jh)>18!8;+-2-)*8.82!)(!A)-p(!

RRY`YDS6!.(!@9LGY!

A!8*101.8.-!.-!>8;*5+8!.(2!8)1E812!8^-*8.(2!2-+?!>((+.-)8.8!;-,(!Q+5;(!.-!

'()*+(,-!.-!RE;8>*(!K!B85)8l!:5-!;,8)-48+?!8!8*101.8.-!.-!E(.(!8!>()21.-+8+!82!

?+-82!;+1(+1*?+182!;8+8!+->(,r1E-)*(!.(2!8)1E812l!(!*8E8)r(!.8!-:51;-l!82!*=>)1>82!

8!2-+-E!5*1,1M8.82!-!(2!-:51;8E-)*(2!)->-22?+1(2!;8+8!8!+-8,1M8]I(!.8!8*101.8.-Y!

HE8!>8;*5+8! +?;1.8!-!8.-:58.8!85E-)*8!82!>r8)>-2!.-!2(e+-010h)>18!.(2!

1).10o.5(2! 010(2! 1E;8>*8.(2Y! G! +->(,r1E-)*(! .-! 8)1E812! 010(2! (>(++-!

;+-.(E1)8)*-E-)*-! )8! ;+818l!E82! -E! 8,J5E82! 21*58]3-2! .-0-S2-! >()21.-+8+! 8!

>8;*5+8! .(2! 8)1E812! >()*8E1)8.(2! 81).8! )8! ?J58l! .-;-).-).(! .8! ?+-8! -! .8!

-2;=>1-!-E!:5-2*I(l!;(12l!(!*-E;(!:5-!-2*-2!;(.-E!,-08+!;8+8!>r-J8+!8*=!8!;+818l!

;(.-!2-+!.-*-+E1)8)*-!;8+8!2(e+-010h)>18!.(2!E-2E(2Y!!
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!

G2!E()1*(+8E-)*(2!.1?+1(2!;(+!E-1(!8:5?*1>(l!*-++-2*+-!-!8=+-(!*hE!>(E(!5E!

.(2!(e4-*10(2!8!e52>8!;(+!^85)8!>()*8E1)8.8l!:5-!E8)*-+?!8!-:51;-!1)^(+E8.8!8!

>-+>8!.-!8)1E812!>()*8E1)8.(2!-!010(2!)8!+-J1I(l!8,=E!.122(l!*(.(2!(2!(;-+8.(+-2!

.-!-Ee8+>8]3-2!-!,1E;-M8!.-!;+818!2-+I(!(+1-)*8.(2!.-!>(E(!;+(>-.-+!-!8!:5-E!

80128+!>82(!-)>()*+-E!5E!8)1E8,!1E;8>*8.(Y!!

G!+-2J8*-!.(2!8)1E812!+-:5-+!5E8!-:51;-!-p;-+1-)*-!>(E!>()r->1E-)*(!.-!

*=>)1>82! .-! >8;*5+8! -! -:51;8E-)*(2! 8.-:58.(2! ;8+8! J8+8)*1+! 8! 2-J5+8)]8! .8!

8*101.8.-Y!G2!-:51;8E-)*(2!5*1,1M8.(2!08+18E!.-!8>(+.(!>(E!8!*=>)1>8!.-!>8;*5+8!

-2>(,r1.82l!2-).(!1E;(+*8)*-!:5-!8!-:51;-!.12;()r8!.-!-Ee8+>8]I(!.-!;-:5-)(!

;(+*-!-!0-o>5,(!*+8>1()8.(!;8+8!.-2,(>8E-)*(2l!8;8+-,r(!.-!Q@X!;8+8!+-J12*+8+!8!

;(21]I(!.8!>8;*5+8l!>81p82!.-!*+8)2;(+*-!;8+8!(!.-2,(>8E-)*(!.(2!8)1E812Y!

9E! >82(!.-! 1)>1.-)*-! >(E!;-:5-)8! .-2>8+J8! .-!a,-(! C^85)8!<1-+! #F! 2-+I(!

5*1,1M8.82! -Ee8+>8]3-2! +?;1.82! ;8+8! >8;*5+8! -! -Ee8+>8]3-2! .-! 8;(1(! ;8+8! 8!

-2*8e1,1M8]I(!1)1>18,!.(2!8)1E812!>8;*5+8.(2!8)*-2!.(!.-2,(>8E-)*(!.(2!E-2E(2!

8*=!(!>-)*+(!.-!+-8e1,1*8]I(!.-*-+E1)8.(!;8+8!8!-E-+Jh)>18Y!!

A! +-8,1M8]I(!.8! >8;*5+8l! :58).(! ^(+! .->1.1.8l! :58,:5-+! +-2J8*-!-Ee8+>8.(l!

2-48!-,-!>(2*-1+(!(5!(^^2r(+-l!*-+?!>(E(!;+-E12282_!

S!>().1]3-2!E-*-(+(,aJ1>82!-!(>-8)(J+?^1>82!8.-:58.82{!

S! .12;()1e1,1.8.-! .(2! +->5+2(2! )->-22?+1(2! C-Ee8+>8]3-2l! -:51;8E-)*(2l!

-:51;-!*+-1)8.8F{!

S!!*8E8)r(!.(!8)1E8,!C:5-,u)1(2!>(E!8*=!b"tJl!E8Eo^-+(2!>(E!8*=!6"tJl!80-2!

-E!J-+8,F{!

S!!!2-5!-2*8.(!^o21>(!C.-e1,1*8.(l!8;?*1>(F!-l!

S!!!>8;*5+82!-E!:5-!(!8)1E8,!)I(!>(,(:5-!-E!+12>(!8!2-J5+8)]8!.8!-:51;-Y!

A! ;+-;8+8]I(! ;8+8! (! *+8)2;(+*-! 8*=! 8! H)1.8.-! .-! /->-;]I(! (5!'-)*+(! .-!

U-2;-*+(,1M8]I(!=!1E;(+*8)*-!-!.-;-).-!.8!.12*q)>18!-!.82!>8+8>*-+o2*1>82!.8!?+-8Y!

G!*+8)2;(+*-!;(.-!2-+!+-8,1M8.(!;(+!018*5+82l!-Ee8+>8]3-2!-!8-+()80-2l!2(,1>1*8.(2!

>()^(+E-!82!>().1]3-2!.-!8>-22(!K!?+-8!-!82!>8+8>*-+o2*1>82!.82!-2;=>1-2!8!2-+-E!

+-2J8*8.82Y!

<-).(!-E!012*8! 82!-2;=>1-2!E812! 05,)-+?0-12! )8! +-J1I(!-! (2! +-25,*8.(2!.8!

808,18]I(! 1)1>18,l!.-0-S2-! *+8]8+!5E!;,8)-48E-)*(!;8+8!(! *+8)2;(+*-!.(2!8)1E812!

+-2J8*8.(2l!1)>,51).(!(!)xE-+(!-!*8E8)r(!.82!>81p82!;8+8!*+8)2;(+*-l!(!)xE-+(!-!
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'((+.-)8.(+!.8!9:51;-! <=>)1>(!/-2;()2?0-,!

!

!

*1;(!.-!018*5+8!)->-22?+18!;8+8!(!+-2J8*-!.(2!8)1E812!-!8!-:51;-!)->-22?+18!;8+8!

+-8,1M8+!8!>8;*5+8Y!!

A2!80-2!-!;1)o;-.-2!2-+I(!*+8)2;(+*8.(2!-E!>81p82!;+a;+182!;8+8!(!*+8)2;(+*-!

.-! 8)1E812l! )(! *8E8)r(! 8.-:58.(! ;8+8! >8.8! 1).10o.5(Y! '-*?>-(2! -! *8+*8+5J82!

.-0-+I(!2-+!*+8)2;(+*8.(2!2(e+-!5E!>(,>rI(!.-!-2;5E8Y!G2!8)1E812!:5-!2-J51+-E!

;(+! 018! *-++-2*+-! 2-+I(! *+8)2;(+*8.(2! -E! 0-o>5,(! >(E! 0-)*1,8]I(! 8.-:58.8! -!

*-E;-+8*5+8!>()*+(,8.8!C8+S>().1>1()8.(F\'G!E8*-+18,!;8+8!8!>8;*5+8!-!*+8)2;(+*-!

.-! 8)1E812! 2-+?! -2*(>8.(! 45)*(! 8(2! .-E812! +->5+2(2! .-! +-2;(2*8! K! ^85)8! )82!

1)2*8,8]3-2!.8!A15t?!'()25,*(+18!-E!X(,5]3-2!AEe1-)*812Y'!

<(.(2!(2!8)1E812!2-+I(!*+8)2;(+*8.(2!.-!8>(+.(!>(E!82!)->-221.8.-2!;8+8!8!

-2;=>1-l!*(E8).(!>51.8.(2!-2;->1812!>(E!8!0-)*1,8]I(!-!*-E;-+8*5+8!>(+;a+-8!.(2!

1).10o.5(2!.5+8)*-!(2!.-2,(>8E-)*(2Y!

92*-! ;,8)-48E-)*(! ;+=01(! -E! *-E;(! +-8,l! =! 1E;(+*8)*-! ;8+8! (! 25>-22(! .8!

(;-+8]I(l!;(12l!8!>8;*5+8!-!*+8)2;(+*-!2I(!21*58]3-2!.-!J+8).-!-2*+-22-!;8+8!(2!

8)1E812!-!2-!)I(!2-!̂ (+-E!*(E8.(2!>-+*(2!>51.8.(2l!;(.-!r80-+!5E8!J+8).-!;-+.8!

.-!1).10o.5(2!)-2*-!;+(>-22(Y!

HE! -p-E;,(! 8! 2-+! >(,(>8.(! ^(1! (! 1)25>-22(! .(! *+8)2;(+*-! .(2! 8)1E812! )8!

+-2;(2*8!.-!̂ 85)8!.(!8>1.-)*-!>(E!(!)801(!?3.//.'E1&l!)8!k^+1>8!.(!X5,l!#&&bl!().-!

b"�! .(2! 8)1E812! >8;*5+8.(2! E(++-+8E! .-01.(! 8(! E8)-4(! .-! *+8)2;(+*-!

1)8.-:58.(Y! 9E! >()*+8;8+*1.8l! >1)>(! 8)(2! .-;(12l! )(! .-++8E8E-)*(! .(! )801(!

B$1&"%$1l!)(!E-2E(!;8o2l!82!8]3-2!.-!*+8)2;(+*-!*10-+8E!;,8)-48E-)*(!8.-:58.(!

-!E812!.-!&"�!.(2!6"Y"""!;1)J51)2!8^+1>8)(2!^(+8E!+-8e1,1*8.(2Y!

G2!+-J12*+(2!J-+8.(2!;-,82!-:51;-2!-)>8++-J8.82!.(!*+8)2;(+*-!1)>,5-E!C;(+!

018J-EF_! 1.-)*1^1>8]I(!.-! *(.(2!-p-E;,8+-2! *+8)2;(+*8.(2l!(+1J-E!-!.-2*1)(!.(2!

-p-E;,8+-2l!.8*8!-!r(+8!.-!28o.8!-!>r-J8.8Y!

A2!-:51;-2!.-2*1)8.82!82!8*101.8.-2!.-!e52>8l!>8;*5+8!-!*+8)2;(+*-!.-!8)1E812!

2-+I(!.1E-)21()8.82!>()^(+E-!8!-p*-)2I(!-!>8+8>*-+o2*1>82!.8!?+-8l!(!)xE-+(!-!

-2;=>1-2!>()*8E1)8.82Y!!

!

$6a6W'1'T>@FkD'MF'*@AO>A:'bAPD:'3EF>MD:'

!

@8+8!8!-2*8e1,1M8]I(!-E!,(>8,!+-E(*(!2-+?!)->-22?+1(_!

!
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!! 92*8e1,1M8+! 82! >().1]3-2! 01*812! .-! :58,:5-+! 8)1E8,! +->(,r1.(! 8)*-2! .(!

*+8)2;(+*-{!

!! U-*-+E1)8+!8!)->-221.8.-!-!,(>8,1M8]I(!.(!-2*8e-,->1E-)*(!.-!H)1.8.-2!.-!

92*8e1,1M8]I(! -E! '8E;(l! .-! 8>(+.(! >(E! 8! .12*q)>18! -)*+-! (! ,(>8,! .-!

+->(,r1E-)*(! .8! ^85)8! -! (! >-)*+(! .-! +-8e1,1*8]I(! -2*8e-,->1.(! ;8+8! 8!

-E-+Jh)>18{!

!! G;-+8>1()8,1M8+! -Ee8+>8]3-2! .-! 8;(1(! ;8+8! -2*8e1,1M8]I(! .8! ^85)8!

>8;*5+8.8!)(!,(>8,!.(!1)>1.-)*-Y!

!

'()^(+E-! E-)>1()8.(! 8)*-+1(+E-)*-l! (! >(Ee8*-! 1E-.18*(! 8(2! -^-1*(2!

;+1E?+1(2!.(!a,-(!)(2!1).10o.5(2!=!.-*-+E1)8)*-!;8+8!(!25>-22(!.8!+-8e1,1*8]I(Y!

@(+*8)*(l!1)1>18+!(!;+(>-22(!.-!-2*8e1,1M8]I(!.82!>().1]3-2!01*812!,(J(!8;a2!(!

+->(,r1E-)*(!.(2!8)1E812!8^-*8.(2!=!1).12;-)2?0-,l!.1E1)51).(!8!E(+*8,1.8.-!.(2!

1).10o.5(2!)82!;+1E-1+82!6D!r(+82Y!O(!>82(!.-!5E!1)>1.-)*-!>(E!.-++8E8E-)*(!.-!

a,-(l! (2! 8)1E812! >8;*5+8.(2! )(! E8+! +->-e-+I(! (2! >51.8.(2! 1)1>1812! ;8+8!

-2*8e1,1M8]I(! -E! 5E8! -Ee8+>8]I(! .-! 8;(1(Y! 92*-2! >51.8.(2! >()212*-E!

e821>8E-)*-! )8! r1.+8*8]I(l! ,1E;-M8! .(2! -p>-22(2! .-! a,-(! .82!E5>(282! -! .(2!

(,r(2l!-!85po,1(!)(!>()*+(,-!.8!*-E;-+8*5+8!>(+;a+-8Y!!

'82(!r848!>()>-)*+8]I(!.-!^85)8!>()*8E1)8.8!-E!,(>812!.12*8)*-2!.(!>-)*+(!

.-!.-2;-*+(,1M8]I(!-2*8e-,->1.(!;8+8!8!-E-+Jh)>18l!2-+I(!E()*8.82!H)1.8.-2!.-!

92*8e1,1M8]I(! -E! '8E;(! ;8+8! 8! ;-+E8)h)>18! -E! >5+*(! ;+8M(! .(2! 8)1E812!

+->(,r1.(2l! 8*=! :5-! (2!E-2E(2! *-)r8E! >().1]3-2! ;8+8! *(,-+8+! (! *+8)2;(+*-! 8(!

>-)*+(!.-!+-8e1,1*8]I(Y!X-!)->-22?+1(l!-2*82!5)1.8.-2!2-+I(!E()*8.82!5*1,1M8).(!

e8++8>82! -E! ,(>8,1.8.-2! -2*+8*=J1>82! .-! 8>(+.(! >(E! (! ;+(J+-22(! .8! E8)>r8Y!

@(.-E!2-+!.12;()1e1,1M8.82!.582!e8++8>82l!-!(2!-:51;8E-)*(2!;8+8!8!>8;*5+8!-!

*+8)2;(+*-! :5-! 2-+I(! .-2*1)8.(2! 8! -2*8! ^1)8,1.8.-! -2*8+I(! -2*(>8.(2! 45)*(! 8(2!

.-E812! +->5+2(2!.-! +-2;(2*8!8! ^85)8l!)82! 1)2*8,8]3-2!.8!A15t?!'()25,*(+18! -E!

X(,5]3-2!AEe1-)*812Y!

!

&;>G>:'MD'G<DCF::D'MF'<F>UAEA;>KND'M>'L>=@>'O><A@f>'

!

G! ;+(>-22(! .-! +-8e1,1*8]I(! 1)>,51! 0?+182! -*8;82! :5-! +-:5-+-E! -2*+5*5+8!

8;+(;+18.8!;8+8!(!E8)-4(!.(2!8)1E812Y!A!E-*(.(,(J18!5*1,1M8.8!)8!+-8e1,1*8]I(!.8!
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^85)8!;-*+(,1M8.8!=!e82-8.8!-E!;+(*(>(,(2!;+=S-2*8e-,->1.(2l!1)*-+)8>1()8,E-)*-!

+->()r->1.(2Y! G! >5E;+1E-)*(! 8.-:58.(! .82! -*8;82! .1E1)51! (! *-E;(! .-!

;-+E8)h)>18! .(2! 8)1E812! -E! *+8*8E-)*(l! E1)1E1M8).(! 8221E! (! 25+J1E-)*(! .-!

-^-1*(2!2->5).?+1(2!8(!,()J(!.8!+-8e1,1*8]I(Y!

!

*MOA::ND'

!

!! A08,18+!>8.8!8)1E8,!8(!1)J+-22({!

!! R)1>18+!(!;+(>-22(!.-!*+18J-El!e82-8.(!-E!;+(*(>(,(2!-2*8e-,->1.(2l!;8+8!

.1+->1()8+!(!1).10o.5(!K!,1E;-M8!-!+-8e1,1*8]I(!(5!K!-5*8)?218{!

!! R)1>18+!(!;+(>-22(!.-!+-0-+2I(!.(2!-^-1*(2!.(!a,-({!

!! R.-)*1^1>8+!8!-2;=>1-!-!^8M-+!E8+>8]I(!*-E;(+?+18{!

!! A08,18+!-!85p1,18+!8!*-+E(++-J5,8]I(l!2-!)->-22?+1({!

!! /-8,1M8+!-p8E-!^o21>({!

!! U(>5E-)*8+! (! J+85! .-! ;-*+(,1M8]I(! -! >51.8.(2! 8(2! 1).10o.5(2! 8^-*8.(2!

+->-e1.(2! )(! >-)*+(! .-! +-8e1,1*8]I(! i! 5*1,1M8]I(! .-! ^1>r82! ;8.+I(! ;8+8!

>()*+(,-! .82! 1)^(+E8]3-2! K! 8.E122I(l! 258! -0(,5]I(! >,o)1>8l! E8)-4(! -!

8,1E-)*8]I({!

!! <1+8+!^(*(J+8^182!1).101.5812{!

!! w1.+8*8+!(!8)1E8,Y!

!

&:;>UAEAB>KND'F';<>;>OF@;D'G<l1EAOGFB>' '

!

!! X-+?! .8.8! 8*-)]I(! -2;->18,! K! -2*8e1,1M8]I(! 1E-.18*8! .82! -2;=>1-2!

;+1(+1*?+182l! .-! 8>(+.(! >(E! (! @,8)(! .-! @+(*-]I(! K! B85)8! C@@ABSAQ[XS

@9</G[/AXF{!

!! @+(;(+>1()8+!8Ee1-)*8]I(l!E8)-4(!-!)5*+1]I(!8.-:58.(2!;8+8!>8.8!-2;=>1-!

>(E(!;8+*-!.(!;+(>-22(!.-!-2*8e1,1M8]I(!-!>51.8.(2!;+=01(2!K!,1E;-M8!.(2!

8)1E812l! (e2-+08).(! :5-! 8! 8Ee1-)*8]I(! 8.-:58.8! -01*8! ;+(e,-E82!

2->5).?+1(2! +-,8>1()8.(2!>(E!8!E8)5*-)]I(!;+(,()J8.8!.(2!8)1E812!-E!

>8*10-1+(Y! G2! +->1)*(2! .-0-E! ;+(E(0-+! e8++-1+82! 0125812! E1)1E1M8).(! (!

-2*+-22-!.82!8*101.8.-2!8(!+-.(+l!>(E(!,1E;-M8!-!8,1E-)*8]I({!)I(!.-0-E!
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.8)1^1>8+! ;-)82l! ;-,-l! ;-,(2! -! .-0-E! -2*1E5,8+! 8! 8,1E-)*8]I(! 0(,5)*?+18{!

.-0-E!2-+!e-E!0-)*1,8.(2!;8+8!E1)1E1M8+!8!*+8)2E122I(!.-!.(-)]82{!

!! X-,->1()8+! (2! 1).10o.5(2! -2*?0-12! ;8+8! 8! ,1E;-M8l! .-! 8>(+.(! >(E! 8!

8;+(08]I(!.-!>+1*=+1(2!>,o)1>(2Y!

!

hAM<>;>KND'F'>EAOF@;>KND'

!

!! @+(;(+>1()8+! E8)-4(! )5*+1>1()8,! a*1E(l! ;+(E(0-).(! 8! +->5;-+8]I(! .(2!

-^-1*(2!.8!1)*(p1>8]I({!

!! A22-J5+8+!8!r1.+8*8]I(!.10-+282!0-M-2!8(!.18{!

!! R)>-)*108+!8!8,1E-)*8]I(!0(,5)*?+18!5*1,1M8).(!;+(.5*(2!^+-2>(2l!)5*+1*10(2!-!

)8*5+812{!

!! B(+)->-+!(2!25;,-E-)*(2!01*8Eo)1>(2!)->-22?+1(2Y!

!

+AOGFB>'F':FC>?FO'

!

!! /-E(0-+!(!a,-(!.(2!8)1E812!.8!E8)-1+8!E812!2-J5+8l!>51.8.(28!-!-^1>1-)*-!

;(22o0-,l! E8p1E1M8).(! 8! 2(e+-010h)>18! 8*+80=2! .(! ;+(>-22(! .-! ,1E;-M8l!

,-08).(!-E!>()21.-+8]I(!8!-2;=>1-!8!2-+!*+8*8.8{!

!! H*1,1M8+!>+1*=+1(2!>,o)1>(2!)8!2-,-]I(!.(2!1).10o.5(2!8!2-+-E!,1E;(2{!

!! T808+!(2!8)1E812!K!EI(l!-E!2(,5]I(!.-!.-*-+J-)*-!-E!?J58!8:5->1.8{!

!! /-E(0-+!(!.-*-+J-)*-!5*1,1M8).(!?J58!;+-225+1M8.8!-E!D"!8!7"!,1e+82{!

!! X->8+! 82! 80-2! -E! 8Ee1-)*-! .-! .-2>8)2(! 5*1,1M8).(! 2->8.(+-2! ;-*! )8!

*-E;-+8*5+8!.-!`"S`b"'{!

!! A.-:58+!(2!;+(>-.1E-)*(2!.-!8>(+.(!>(E!8!-2;=>1-Y!

!

)FCD@MACAD@>OF@;D'

'

!! @+(;(+>1()8+!8Ee1-)*8]I(!;+a;+18l!E8)-4(!-!)5*+1]I(!8.-:58.(2!;8+8!>8.8!

-2;=>1-!>(E(!;8+*-!.(!;+(>-22(!.-!+->().1>1()8E-)*(!^o21>(l!;+-;8+8]I(!-!

8;*1.I(!;8+8!8!,1e-+8]I({!

!! @+(E(0-+!8>,1E8*8]I(!K2!>().1]3-2!-p*-+)82{!

!! @+(E(0-+!-!808,18+!1E;-+E-8e1,1M8]I(!8.-:58.8!.82!;-)82!-!;-,(2{!
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!! R)>-)*108+!-!E()1*(+8+!8!8,1E-)*8]I(!0(,5)*?+18{!

!! c()1*(+8+!(!;-2(l!>().1]I(!>(+;a+-8!-!;8+qE-*+(2!28)J5o)-(2{!!

!! A>(E;8)r8+! -! 808,18+! >(E;(+*8E-)*(2! )(+E812! C)8*8]I(l! -2*8]I(l!

E-+J5,r(l!0((l!-*>YF{!

!! X-,->1()8+!(2!1).10o.5(2!8!2-+-E!,1e-+8.(2!e82-8).(S2-!-E!>+1*=+1(2!>,o)1>(2!

-!>(E;(+*8E-)*812Y!

!

+AUF<>KND'

!

!! X-,->1()8+!(2!,(>812!>()0-)1-)*-2!;8+8!8!2(,*5+8!.(2!8)1E812l!>()21.-+8).(!

:5-_!

"! G2!8)1E812!.-0-E!2-+!,1e-+8.(2!-E!5E8!?+-8!().-!)I(!-p12*8!8!Eo)1E8!

>r8)>-!.-!+->()*8E1)8]I({!

"! A2!8Jh)>182!J(0-+)8E-)*812!8;+(;+18.82!.-0-E!2-+!>()25,*8.82!2(e+-!

(2!,(>812!.-!,1e-+8]I({!

"! G2!8)1E812!.-0-E!2-+! ,1e-+8.(2!-E!r8e1*8*2!8.-:58.(2l!>(E!+->5+2(2!

8,1E-)*8+-2!25^1>1-)*-2{!

"! G2!E=*(.(2!.-!*+8)2;(+*-!5*1,1M8.(2!.-0-E!2-+!8;+(;+18.(2!;8+8!:5-!(2!

8)1E812!)I(!2(^+8E!-!2-48E!,1e-+8.(2!-E!;-+^-1*82!>().1]3-2{!

"! G!*-E;(!.-!018J-E!.-!2-+!E1)1E1M8.({!

"! A2! >().1]3-2! 8Ee1-)*812! .-0-E! 2-+! E()1*(+8.82! ;8+8! -01*8+! (!

8:5->1E-)*(!-p>-2210(!(5!(!>(E;+(E-*1E-)*(!.82!;-)82l!)(!>82(!.82!

80-2{!

"! G2! 8)1E812! .-0-E! 2-+! ;+-^-+-)>18,E-)*-! ,1e-+8.(2! -E! r(+?+1(2! .-!

^(*(;-+o(.(!8.-:58.(!;8+8!8!-2;=>1-l! ^8>1,1*8).(!8!8.8;*8]I(!8(!)(0(!

8Ee1-)*-Y!

!

!! B8M-+!(2!8++8)4(2!)->-22?+1(2!;8+8!8! ,1e-+8]I(!.(2!8)1E812l! 1)>,51).(!82!

85*(+1M8]3-2!.(2!a+JI(2!J(0-+)8E-)*812!8Ee1-)*812!;-+*1)-)*-2{!

!! @+(01.-)>18+!(C2F!E-1(C2F!.-!*+8)2;(+*-!.8!^85)8!8(!,(>8,!.-!2(,*5+8{!

!! A08,18+! (2! 8)1E812! 1).101.58,E-)*-! ;8+8! 8! ,1e-+8]I(l! ,-08).(! -E!

>()21.-+8]I(!8!)->-221.8.-!.-!+-8,1M8+_!-p8E-!^o21>(!>(E;,-*(l!808,18]I(!
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.-!1E;-+E-8e1,1.8.-!.-!;-)82!(5!;-,(2!-!808,18]I(!>(E;(+*8E-)*8,Y!XI(!

>+1*=+1(2!;8+8!8!,1e-+8]I(_!

"! @-2(! >(+;a+-(! .-)*+(! .8! E=.18! .-! )(+E8,1.8.-! ;8+8! 8! -2;=>1-l!

>()21.-+8).(!2-p(l!1.8.-l!=;(>8!.(!8)(!-!,(>8,{!!

"! [(8!>().1]I(!>(+;a+-8{!

"! '(E;(+*8E-)*(!)(+E8,{!

"! '+1*=+1(2!.-!1E;-+E-8e1,1M8]I(!8;+(;+18.(2!;8+8!82!-2;=>1-2{!

"! @8+qE-*+(2! 28)J5o)-(2! )(+E812! ;8+8! ;(+>-)*8J-)2! .-! J,ae5,(2!

0-+E-,r(2l!e+8)>(2!-!;+(*-o)82!*(*812{!

"! A52h)>18!.-!+5o.(2!+-2;1+8*a+1(2!K!852>5,*8]I(Y!

!

!! @+(01.-)>18+! 8! E8+>8]I(! 8;+(;+18.8! .-! *(.(2! (2! 1).10o.5(2! 8! 2-+-E!

,1e-+8.(2! ;8+8! ^8>1,1*8+! 8! 808,18]I(! .-! 2(e+-010h)>18! ;a2S,1e-+8]I(Y! G!

8)1,r8E-)*(!.-!*(.82!82!80-2!8;+(08.82!;8+8!2(,*5+8!2-+?!2-+!+-8,1M8.(!;(+!

5E!8)1,r8.(+!2h)1(+$'9cAL9SR'c[1(!.8!-:51;-!.8!A15t?!'()25,*(+18!-E!

X(,5]3-2!AEe1-)*812!(5!.(!'/AcSBH/Q{!

!! <+8)2;(+*8+!(2!8)1E812!+-8e1,1*8.(2!>(E!(!Eo)1E(!.-!-2*+-22-!;8+8!(!,(>8,!

.-!2(,*5+8{!!

!! T1e-+8+! (2! 8)1E812! :5-! *-)r8E! 8*1)J1.(! 82!E-,r(+-2! >().1]3-2! ^o21>82! -!

>,o)1>82l!E8p1E1M8).(!8!2(e+-010h)>18!)8!)8*5+-M8Y!

!

&=;>@Q:A>'

!

G!(e4-*10(!.8!-5*8)?218!=!E1)1E1M8+!(!2(^+1E-)*(!.(2!1).10o.5(2!8^-*8.(2!;-,(!

;-*+a,-(!:5-!^(+8E!>()21.-+8.(2!2-E!>().1]3-2!.-!+->5;-+8]I(Y!

G2! 8)1E812! 2-0-+8E-)*-! 8^-*8.(2! ;-,8! >()*8E1)8]I(! .(! a,-(l! :5-! ^(+-E!

>()21.-+8.(2!2-E!>().1]3-2!.-! +->5;-+8]I(!;(.-+I(!2-+!-5*8)8218.(2Y!A;a2!8!

808,18]I(! >,o)1>8! .(! 1).10o.5(! ;(+! 5E8! -:51;-! .-! )(! Eo)1E(! .(12! E=.1>(2!

0-*-+1)?+1(2! >(E! -p;-+1h)>18! ;+=018! )8! +-8e1,1*8]I(! .-! ^85)8! ;-*+(,1M8.8l! -!

2-J51).(!>+1*=+1(2!;+=S-2*8e-,->1.(2!;8+8!8!-2;=>1-!-E!:5-2*I(l!2I(!45,J8.82!82!

>r8)>-2!.-!2(e+-010h)>18!.(!1).10o.5(Y!

O(![+821,l!(!'()2-,r(!B-.-+8,!.-!c-.1>1)8!L-*-+1)?+18!C'BcLFl!1)2*1*51!)(+E82!

+-J5,8*a+182! .(2! ;+(>-.1E-)*(2! +-,8*10(2! K! -5*8)?218! .-! 8)1E812! 8*+80=2! .8!
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!

/9XGTHVWG! 'BcL! O(Y! #"""$6"#6! -! .(! QHRA! [/AXRT9R/G! U9! [GAX!

@/k<R'AX!@A/A!A!9H<AOkXRA!U9!AORcARXY!'82(!2-48!)->-22?+1(l!8!-:51;-!

+-2;()2?0-,! ;-,(! E8)-4(! .8! ^85)8! 5*1,1M8+?! (2! E=*(.(2! .-! -5*8)?218!

+->(E-).8.(2!*8)*(!)(!Q518!.-![(82!@+?*1>82l!:58)*(!)(!A)-p(!R!.8!+-2(,5]I(!

25;+8>1*8.8l!.-!8>(+.(!>(E!(!J+5;(!*8p()uE1>(Y!
!

$6a6^'1'T>@FkD'MF'%><C>K>:'3EF>M>:'
! !

O->-22?+1(!+->(,r-+!*(.(2!(2!8)1E812!E(+*(2!;8+8!.(>5E-)*8]I(l!)->+(;218!-!

.-2>8+*-! .-! 8>(+.(! >(E! 8! ;(,o*1>8! .-!E8)-4(! .-! +-2o.5(2! .-*-+E1)8.8! ;8+8! (!

1)>1.-)*-Y! G! +->(,r1E-)*(! .82! >8+>8]82! .(2! 8)1E812! 8*1)J1.(2! .(! r8e1*8*!

>()*8E1)8.(!=!1E;(+*8)*-!;8+8!-01*8+!8!>()*8E1)8]I(!.-!;+-.8.(+-2!:5-!;(228E!

8,1E-)*8+S2-! .-,82l! 1)>,5210-! 8)1E812! .(E=2*1>(2Y! A! >()*8J-E! .82! >8+>8]82! =!

1E;+-2>1).o0-,!;8+8!8!808,18]I(!.(!1E;8>*(!.(!1)>1.-)*-!2(e+-!8!̂ 85)8Y!A2!>8+>8]82!

.(2! 8)1E812! 8^-*8.(2! .-0-E! 2-+! +->(,r1.82! -! -Ee8,8.82! 8.-:58.8E-)*-! ;8+8!

;(2*-+1(+! 1.-)*1^1>8]I(l! )->+(;218l! >(,-*8! .-! E8*-+18,! -! 2-:5-)>18,! .-2>8+*-l! .-!

8>(+.(!>(E!8!;(,o*1>8!.-!E8)-4(!.-! +-2o.5(2!.-*-+E1)8.8!;8+8!(! 1)>1.-)*-! C0-+!

1*-E! 6Y&FY! [82-8.(! )82! 1)^(+E8]3-2! .12;()o0-12! -E! </.$+0&' <+"X' &*0' Y+/0/+Q1'

8.*"1$6&#+.*' 8.::+""+.*! C6"#6Fl! 2-J5-E! 8e81p(l! 8,J5E82! +->(E-).8]3-2! -!

>51.8.(2!:5-!.-0-E!2-+!>()21.-+8.(2!)(!E8)-4(!.-!>8+>8]82!(,-8.82_!

!! H2(!.-!9@R2!8.-:58.(2!;8+8!E8)52-8+!>8+>8]82_!,5082!)1*+o,1>82{!a>5,(2!

.-!;+(*-]I({!E?2>8+82l!+(5;82!-!e(*82!1E;-+E-?0-12!8!a,-({!

!! '51.8.(2!)(!8+E8M-)8E-)*(!.82!>8+>8]82_!H2(!.-!28>(2!.-!;8;-,!(5!

;8;-,! 8,5Eo)1(! ;8+8! +->(e+1+! 82! >8+>8]82! 8)*-2! .-! 8+E8M-)?S,82! -E!

28>(,82!;,?2*1>82Y!m!1E;(+*8)*-!:5-!82!>8+>8]82!(,-8.82!)I(!-)*+-E!-E!

>()*8*(!.1+-*(!>(E!E8*-+1812!;,?2*1>(2l!;(12!122(!;(.-!1)*-+^-+1+!)(!*-2*-!

.-!.-*->]I(!.-!r1.+(>8+e()-*(2{!
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Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Área de Proteção 
Ambiental Cairuçú Parati (RJ)

Compõe-se de uma parte continental, com
uma área de 33.800 ha, que se inicia no
Rio Mateus Nunes e termina na fronteira
com o Estado de São Paulo, e de uma

parte insular, com 63 ilhas, desde a Ilha
do Algodão, em Mambucaba, até a Ilha da
Trindade, em Trindade. Faz também limite

com o Parque Nacional da Serra da
Bocaina. Na região destacar-se três tipos
característicos: Mata Atlântica de encosta,

a mata de restinga e o manguezal.

Situa-se no extremo Sul do Município de Parati, no Estado
do Rio de Janeiro, tendo como acesso principal a BR-101.

Desde a Praia Grande, seguir de caro até Parati para
embarcar.

Tempo de mobilização 06 horas

Aves Marinhas
Costeiras
Pinguins

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Anseriformes

Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Pinípedes Pequenos
mamíferos Quelônios

marinhos Outros
répteis

Área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas; abrigo e
alimentação de aves.
Presença de espécies
consideradas raras ou

ameaçadas de extinção, como
muriqui, macuco, jacutinga,

pavão, gavião pega-macaco,
veado mateiro e catingueiro.
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ANEXO I - Identificação de Áreas Prioritárias para Proteção à Fauna

Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Estação Ecológica
Tupinambás

Ilhas nas costas do
Municípios de São

Sebastião e Ubatuba
(SP)

Com uma área aproximada de 2.445
hectares, é composta por conjuntos de

ilhas, ilhotas, lajes e parcéis litorâneos. O
primeiro conjunto, em São Sebastião, a

cerca de 34 quilômetros da costa,
compreende parte do Arquipélago dos

Alcatrazes. O segundo está localizado em
Ubatuba e inclui a Ilha das Palmas, Ilhote
e Laje do Forno, situados a leste da Ilha
Anchieta, e Ilhota das Cabras, situada a

nordeste da Ilha Anchieta. A Estação
Ecológica tem ainda como parte integrante
o entorno das ilhas, numa extensão de um

quilômetro a partir da rebentação das
águas nos rochedos e praias. A

Vegetação das Ilhas é de Mata Atlântica.

Ilhas das Palmas e Cabras

Desde a Praia Grande, seguir até a cidade de Ubatuba e
embarcar. Tempo de mobilização de 8 horas.

Arquipélago de Alcatrazes

Desde a Praia Grande, seguir até a município de São
Sebastião e embarcar. Tempo de mobilização de 8 horas.

Ou

Desde a a Praia Grande, dirigir-se ao porto de Santos, e
de lá embarcar.

Tempo de mobilização de 6 horas.

Aves Marinhas
Costeiras
Pinguins

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Quelônios marinhos

Outros Répteis

Ninhal de aves marinhas
costeiras , Atobá-marrom,

Gaivotão, Fragatas e Trinta-
réis-real; área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas; abrigo e
alimentação de aves.

Espécies endêmicas, Bothrops
alcatraz (jararaca-de-

alcatrazes), Cycloramphus
faustoi, Scinax alcatraz (sapo e

perereca-de-alcatrazes),

Arquipélago de
Alcatrazes

São Sebastião (SP)

Inserido na Estação
Ecológica dos
Tupinambás

Formado por cinco ilhas maiores, sendo a
principal denominada ilha de Alcatrazes,
as ilha da Sapata, do Paredão, do Porto

ou do Farol e do Sul, além de quatro ilhas
menores (ilhotas não nominadas), cinco

lajes conhecidas como: Dupla, Singela, do
Paredão, do Farol e Negra, além de dois

parcéis (Nordeste e Sudeste).

Situado a 45 km da orla de São Sebastião

Desde a Praia Grande – SP seguir em automóvel até o
Porto de Santos para embarcar.

Tempo de mobilização: 5 horas

OU
Desde a Praia Grande – SP seguir em automóvel

até São Sebastião para embarcar.
Tempo de mobilização: 8 horas

Aves Marinhas
Pelágicas
Pinguins

Aves Marinhas
Costeiras Aves

Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes

Ninhal de aves marinhas
costeiras (atobá-marrom,

fragata, trinta-réis-de-bico-
vermelho, trinta-réis-de-bando,
trinta-réis-real, gaivotão); área
importante de alimentação de
tartarugas marinhas; abrigo e

alimentação de aves.

Presença de espécies
endêmicas: jararaca-de-

alcatrazes (Bothrops alcatraz),
sapo-de-alcatrazes

(Cycloramphus faustoi) , e





Plano de Proteção à Fauna (PPAF) – Área Geográfica da Bacia de Santos
ANEXO I - Identificação de Áreas Prioritárias para Proteção à Fauna
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Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Terrestres Pequenos
Cetáceos Grandes
Cetáceos Pinípedes
Quelônios marinhos

Outros Répteis

perereca-de- alcatrazes
(Scinax alcatraz)

Laje de Santos

Santos (SP)

Inserida no Parque
Estadual Marinho Laje

de Santos / APA
Marinha Litoral Centro

Setor Itaguaçu

Composta por uma rocha de 550 m de
comprimento, 185 m de largura e 33 m de
altitude. Não há praias, apenas escarpas

rochosas, sendo o acesso para
desembarque difícil. Possui vegetação

rasteira de gramíneas e um farol na sua
parte mais alta.

Situada a cerca de 40 km ao sul do município de Santos.

Desde a Praia Grande – SP seguir em automóvel até o
Porto de Santos para embarcar.

Tempo de mobilização: 5 horas

Aves Marinhas
Costeiras
Pinguins

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Anseriformes

Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Mustelídeos Aquáticos
Pequenos Mamíferos
Quelônios marinhos

Outros Répteis

Ninhal de aves marinhas
costeiras (trinta-réis-real,

trinta-réis-de-bico-vermelho,
trinta-réis-de-bando, atobá-

marrom, gaivotão); área
importante de alimentação de
tartarugas marinhas; abrigo e

alimentação de aves.
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Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Laje da Conceição

Itanhaém (SP)

Inserida na Área de
Proteção Ambiental

Marinha Litoral Centro
– APAMLC e sua Área

de Manejo Especial
(AME)

Pequeno ilhote de pedra com cerca de
130 m de comprimento e 70 m de largura e
1,5 ha, de vegetação rasteira. Possui um

farol automático da Marinha. Não há
praias.

Situada a 10 km da orla do município de Itanhaém.

Desde a Praia Grande – SP seguir em automóvel até o
Porto de Santos para embarcar.

Tempo de mobilização: 6 horas.

Aves Marinhas
Costeiras
Pinguins

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Quelônios marinhos

Ninhal de aves marinhas
costeiras

(trinta-réis-real e trinta-réis-de-
bando), área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas, abrigo e
alimentação de aves.

Área de Proteção
Ambiental Cananéia-

Iguape-Peruíbe

Litoral sul do estado de
São Paulo, na região do

Vale do Ribeira (SP)

Abrange parte dos municípios de
Cananéia, Iguape, Ilha Comprida, Itariri,
Jacupiranga, Miracatu, Pariquera-Açu,
Pedro de Toledo e Peruíbe, e as ilhas

oceânicas de Queimada Grande,
Queimada Pequena, Bom Abrigo, Ilhote,

Cambriú, Castilho e Figueiras

Desde a Praia Grande, seguir de carro até Iguape.
Tempo de mobilização: 3 horas

Aves Marinhas
Costeiras Aves

Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas
Pernaltas Aves

Limícolas Aves de
Rapina Não

Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres
Cetáceos

Mamíferos terrestres
Quelônios marinhos

Área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas; abrigo e
alimentação de aves; abrigo e

alimentação de pequenos
cetáceos costeiros
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Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Ilha da Queimada
Grande

Peruíbe/ Itanhaém
(SP)

Área de relevante
interesse ecológico

Queimada Pequena e
Queimada Grande,

A ilha possui aproximadamente
430.000m², topografia irregular e altitude

máxima de 206m.
A denominação «Queimada Grande» tem
origem no fato de, no passado, eventuais

visitantes (sobretudo pescadores da
região) atearem fogo na vegetação

costeira para afugentar as serpentes e
então poder desembarcar em terra firme.

Situada a cerca de 30 km ao sul dos municípios de
Itanhahém e Peruíbe.

Desde a Praia Grande – SP seguir em automóvel até o
Porto de Santos para embarcar.

Tempo de mobilização: 6 horas

Ou

Desde a Praia Grande – SP seguir em automóvel
até Itanhaém para embarcar.

Tempo de mobilização: 6 horas

Aves Marinhas
Costeiras
Pinguins

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Anseriformes

Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Quelônios marinhos

Outros Répteis

Ninhal de aves marinhas
costeiras (Atobá-marrom,

gaivotão); área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas; abrigo e
alimentação de aves.

Espécies endêmicas: jararaca-
ilhoa (Botropoides insularis),

Dormideira-da-ilha-da-
queimada-grande (Dipsas

albifrons cavalheiroi) e
perereca-da-queimada-grande

(Scinax peixotoi).
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Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Estação Ecológica
Tupiniquins

Localizada nos
municípios de Peruíbe

e Cananéia (SP)

A ESEC dos Tupiniquins é essencialmente
marinha, composta por 4 Ilhas. Possui área

total de 43 ha, e envolve as Ilhas de
Peruíbe, Cambriú, Castilho, Queimada
Pequena e Ilhote e a Laje Noite Escura,

bem como a área marinha em um raio de
1 km de extensão ao redor das ilhas e da
laje a partir da rebentação das águas nos
rochedos e nas praias. As ilhas da ESEC

dos Tupiniquins são rochosas, com
feições variadas. A vegetação das ilhas

pertence ao Domínio Mata Atlântica.

Ilhas de Cambriú e Castilho

Desde a Praia Grande, seguir até a município de
Cananéia e embarcar. Tempo

de mobilização: 6 horas

Ilhas de Peruíbe e Queimada Pequena:

Há duas opções de acesso:
Desde a Praia Grande, seguir até o Porto de Santos e

embarcar:
Desde a Praia Grande, seguir até o município de

Itanhaém e embarcar.

Para ambas o tempo de mobilização previsto é de 5
horas.

Aves Marinhas
Costeiras Aves

Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas
Pernaltas Aves

Limícolas Aves de
Rapina Não

Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Quelônios marinhos

Área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas; abrigo e
alimentação de aves. Área de

Nidificação de Gaivotão,
fragata, Atobá-marrom,

trinta-réis-real, trinta-réis-de-
bico-vermelho e trinta-reis-de-

bando.

Ilha da Queimada
Pequena

Peruíbe/ Itanhaém
(SP)

Inserido na Estação
Ecológica dos

Tupiniquins. Área de
relevante interesse

ecológico Queimada
Pequena e Queimada

Grande, Area de
Proteção Ambiental

Litoral Sul.

Localizado a 22 km da costa de Peruíbe e
Itanhaém, formada por uma pequena Ilha
de pedra com alguma vegetação no topo,

e um conjunto de rochedos sem vegetação
(laje Noite Escura)

Situado a 22 Km das costas de Itanhaém ou Peruíbe.

Desde a Praia Grande – SP seguir em automóvel até o
Porto de Santos para embarcar.

Tempo de mobilização: 6 horas

Ou

Desde a Praia Grande – SP seguir em automóvel
até Itanhaém para embarcar.

Tempo de mobilização: 6 horas

Aves Marinhas
Costeiras Aves

Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas; abrigo e
alimentação de aves. Área de
nidificação de gaivotas e trinta

réis.
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Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área
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Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Pinípedes
Quelônios marinhos

Ilhote

Itanhaém (SP)

Área de Manejo
Especial da Área de
proteção Ambiental

Litoral Sul

Pequeno ilhote de pedra com cerca de
240 m de comprimento e 220 m de

largura, com vegetação rasteira. Não há
praias.

Situada a 400 m ao sul da Ilha do Bom Abrigo. Desde a

Praia Grande , seguir de caro até Cananéia para
embarcar.   Tempo de mobilização 08 horas

Ou
Desde a Praia Grande seguir até o Porto de Santos para

embarcar. Tempo de mobilização 10 horas

Tempo de mobilização: 12 horas.

Aves Marinhas
Costeiras Aves

Marinhas
Pelágicas
Pinguins

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres Pequenos
Cetáceos Grandes

Cetáceos
Pinípedes

Quelônios marinhos

Área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas, abrigo e
alimentação de aves.
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Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Ilha do Bom Abrigo

Cananéia (SP)

Área de Manejo
Especial da Área de
proteção Ambiental

Litoral Sul

A Ilha do Bom Abrigo está localizada no
município de Cananéia, Estado de São

Paulo, tem área de 154 ha e distante 3,6
km do continente. A vegetação da ilha é
predominantemente Mata Atlântica com

áreas antropizadas e afloramentos
rochosos.

Situado a 25˚07 'S e 47˚ 51'W, distante 3,6 Km da cidade
de Cananéia.

Desde a Praia Grande , seguir de caro até Cananéia para
embarcar.   Tempo de mobilização 08 horas

Ou
Desde a Praia Grande seguir até o Porto de Santos para

embarcar. Tempo de mobilização 10 horas

Tempo de mobilização: 12 horas.

Pinguins Aves
Marinhas
Costeiras

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Quelônios marinhos

Ninhal de aves marinhas
costeiras (atobá-marrom,

fragata, trinta-réis-de-bico-
vermelho, trinta-réis-de-bando,

trinta-réis-real, gaivotão) e
aves aquáticas pernaltas (socó

e garça-branca-grande).

Área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas, abrigo e
alimentação de aves.
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Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Ilha de Cambriu

Cananéia (SP)

Inserido na APA
Litoral Sul, Estação

Ecológica Tupiniquins.

Ilha de fácil desembarque, possui uma
face abrigada voltada para a Ilha do

Cardoso. Possui vegetação de médio a
grande porte com presença de espécies

exóticas. Possui um Sambaqui de 20m de
diâmetro na face voltada para a Ilha do

Cardoso

Localizada em frente a Ilha do Cardoso 25˚10 'S e 47˚
52'W, a cerca de 500 m da costa, com área estimada de

23 ha.

Desde a Praia Grande , seguir de caro até Cananéia para
embarcar.   Tempo de mobilização 10 horas

Ou
Desde a Praia Grande seguir até o Porto de Santos para

embarcar. Tempo de mobilização 10 horas

Tempo de mobilização: 12 horas.

Pinguins Aves
Marinhas
Pelágicas

Aves Marinhas
Costeiras

Anseriformes
Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Quelônios marinhos

Área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas, abrigo e
alimentação de aves.
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Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Ilha do Castilho

Cananéia (SP)

Inserido na APA
Litoral Sul , Estação

Ecológica Tupiniquins

Relevo acidentado, com rochedos
pontudos e difícil desembarque.

Vegetação rasteira e arbustiva, com um
grande ninhal de aves marinhas durante

todo o ano.

Localizada em frente a Ilha do Cardoso 25˚17 'S e 47˚
57'W, a cerca de 7 km da costa, com área estimada de 26

ha.

Desde a Praia Grande , seguir de carro até Cananéia para
embarcar. Tempo de mobilização: 12 horas

Ou
Desde a Praia Grande seguir até o Porto de Santos para

embarcar. Tempo de mobilização: 10 horas

Pinguins Aves
Marinhas
Pelágicas

Aves Marinhas
Costeiras

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves Limícolas
Anseriformes

Aves de Rapina
Não Passeriformes

Terrestres
Passeriformes

Terrestres
Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Quelônios marinhos

Área importante para
alimentação de tartarugas

marinhas; abrigo e
alimentação de aves; área de
repouso e alimentação na rota

de aves migratórias;
Área de nidificação de aves
marinhas (fragata, atobá-
marrom, gaivotão, e trinta-

réis).



Plano de Proteção à Fauna (PPAF) – Área Geográfica da Bacia de Santos
ANEXO I - Identificação de Áreas Prioritárias para Proteção à Fauna

Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área
Geográfica da Bacia de Santos

Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Ilha Figueira

Cananéia
(SP)

Composto por três ilhas de dimensões
variadas, tendo a maior delas cerca de

100 m de altitude e 10 ha, sem formações
de praia. Seus lados norte e leste são
rodeados por paredões rochosos, com

formações escarpadas abruptas, sendo o
lado oeste o menos inclinado e mais fácil

para um eventual desembarque.

Localizada em frente a Ilha do Superagui, já fronteira com
o estado do Paraná 25˚21 'S e 48˚ 02'W, a cerca de 8 Km

da Ilha do Superagui.

Desde a Praia Grande , seguir de caro até Cananéia para
embarcar.   Tempo de mobilização 14 horas

Ou
Desde a Praia Grande seguir até o Porto de Santos para

embarcar. Tempo de mobilização 10 horas

Tempo de mobilização: 14 horas.

Pinguins Aves
Marinhas
pelágicas

Aves Marinhas
Costeiras

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres Pequenos
Cetáceos Grandes
Cetáceos Pinípedes
Quelônios marinhos

Área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas, abrigo e
alimentação de aves.

Ninhal de aves marinhas
costeiras (atobá-marrom,

fragata, trinta-réis-de-bico-
vermelho, trinta-réis-de-

bando).
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Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

APA Litoral Sul

Abrange parte dos
municípios de Iguape,

Cananéia e Ilha
Comprida

(SP)

Faz parte do Complexo Estuarino Lagunar
de Iguape, Cananéia e Paranaguá, na

confluência dos estados de São Paulo e
Paraná

Desde Praia Grande, seguir até Cananéia.
Tempo de mobilização: 4 horas

Aves costeiras
Aves marinhas
Aves limícolas
Passeriformes

Cetáceos
Pinípedes

Quelônios marinhos

Área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas, abrigo e
alimentação de aves.

Baía de Trapandé

A baía localiza-se
entre a ilha do

Cardoso e Cananéia
(SP)

Importante área de alimentação e abrigo
para inúmeras espécies de aves aquáticas

e do boto-cinza

Desde a Praia Grande, seguir de carro até Cananéia para
embarcar. Tempo de mobilização: 5 horas

Aves marinhas Aves
costeiras Cetáceos

costeiros Tartarugas
marinhas

Área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas; abrigo e
alimentação de aves; abrigo e

alimentação de pequenos
cetáceos costeiros
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   Anexo I – 
Identificação de 
Áreas Prioritárias 
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Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Área de Proteção
Ambiental

Guaraqueçaba

Guaraqueçaba
(PR)

A região da APA de Guaraqueçaba
engloba em sua extensão continental,
costeira e estuarina uma variedade de

ambientes (serra do mar, planície costeira,
ilhas e manguezais) com enorme

diversidade florística e faunística, sendo
que esta se destaca por abrigar

considerável número de espécies
endêmicas e ameaçadas.

Situado a 25˚07 'S e 47˚ 51'W, distante 3,6 Km da cidade
de Cananéia.

Desde Praia Grande , seguir de carro até Cananéia para
embarcar. Tempo de mobilização 08 horas

Ou
Desde Praia Grande seguir até o Porto de Santos para

embarcar. Tempo de mobilização 10 horas

Ou
Dirigir-se ao Paraná de avião, e de Curitiba seguir ou para
Paranaguá ou Guaraqueçaba. E Destas localidades, tomar

embarcação.

Tempo de mobilização: 12 horas.

Pinguins Aves
Marinhas
Costeiras

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Quelônios marinhos
Crocodilianos Outros

répteis

Presença de espécies
endêmicas, papagaio-da-cara-
roxa, mico-leão-da-cara-preta.

Área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas, abrigo e
alimentação de aves.
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Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Parque Nacional do
Superagüí

Guaraqueçaba
(PR)

Com 33.988,00 ha, abrange áreas
insulares e também uma área continental,

o Vale do Rio dos Patos. O Parque
Nacional do Superagüi faz parte do

domínio da Floresta Ombrófila Densa
(Floresta Atlântica)A área é considerada

Sítio do Patrimônio Natural
(UNESCO,1999), Reserva da Biosfera

(UNESCO, 1991) e Patrimônio Natural e
Histórico do Paraná (Paraná, 1970).

engloba em sua extensão continental,
costeira e estuarina uma variedade de

ambientes (serra do mar, planície costeira,
ilhas e manguezais) com enorme

diversidade florística e faunística, sendo
que esta se destaca por abrigar

considerável número de espécies
endêmicas e ameaçadas.

Desde Praia Grande, dirigir-se ao Paraná de avião, e de
Curitiba seguir ou para Paranaguá ou Guaraqueçaba. E

Destas localidades, tomar embarcação.
Ou

Desde Praia Grande , seguir de carro até Cananéia para
embarcar. Tempo de mobilização 08 horas

Ou
Desde Praia Grande seguir até o Porto de Santos para

embarcar. Tempo de mobilização 10 horas.

Existem duas entradas principais para o Parque Nacional
do Superagüi, uma pela Comunidade da Barra do

Superagüi e outra pela Comunidade de Vila das Peças.

Tempo de mobilização de 12 horas

Pinguins Aves
Marinhas
Costeiras

Anseriformes
Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos mamíferos
Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Quelônios marinhos

Crocodilianos
Outros répteis

Área com presença de
espécies endêmicas,

papagaio-da-cara-roxa, mico-
leão-da-cara-preta.

Importante de alimentação de
tartarugas marinhas, abrigo e
alimentação de aves. Grande

número de espécies
ameaçadas presentes na

Unidade.

Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área
Geográfica da Bacia de Santos

Anexo I 
Identificação de 

Áreas Prioritárias 
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Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Parque Nacional
Marinho das Ilhas dos

Currais
Pontal do Paraná (PR)

Composto por três ilhas:
- Ilha Grapirá: área emersa de 54.700 m2

e altitude máxima de 55 m.
- Três Picos: situada no meio do

arquipélago, apresenta 7.749 m2 e altitude
entre 14 e 21 m.

- Ilha Filhote: situada a oeste, com 6.249
m2 e altitude máxima de 25 m.

Situado a 25˚44'S e 48˚ 22'W, dista 6 milhas náuticas do
Balneário de Praia de Leste, no litoral centro-sul

paranaense.

Desde a Praia Grande – SP seguir para o Aeroporto de
Congonhas e pegar voo até Curitiba.

Saindo de Curitiba o acesso se dá pela rodovia BR-277
até o município de Paranaguá. O acesso às ilhas é
realizado a partir de embarcação, que pode ser feito

desde Paranaguá ou Pontal do Paraná.

Tempo de mobilização: 12 horas.

Pinguins Aves
Marinhas
Costeiras

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Quelônios marinhos

Ninhal de aves marinhas
costeiras (atobá-marrom,

fragata, trinta-réis-de-bico-
vermelho, trinta-réis-de-bando,

trinta-réis-real, gaivotão) e
aves aquáticas pernaltas (socó

e garça-branca-grande).

Área importante de
alimentação de tartarugas

marinhas, abrigo e
alimentação de aves.
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Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Arquipélago das Ilhas
Moleques do Sul

Florianópolis (SC)

Inserido na APA da
Baleia Franca, Parque
Estadual da Serra do

Tabuleiro

Composto por três ilhas de dimensões
variadas, tendo a maior delas cerca de

100 m de altitude e 10 ha, sem formações
de praia. Seus lados norte e leste são
rodeados por paredões rochosos, com

formações escarpadas abruptas, sendo o
lado oeste o menos inclinado e mais fácil

para um eventual desembarque.

Situado a 12 km da orla da praia do Pântano do Sul, ao
sul de Florianópolis. Acesso via Palhoça ou Imbituba.

Desde a Praia Grande – SP seguir para o Aeroporto de
Congonhas e pegar voo até Florianópolis - SC.

Do Aeroporto de Florianópolis, seguir na direção sudeste
para a Av. Deputado Diomício Freitas por 500 m, virar à

direita seguindo 3,4 km até a rampa de acesso à
esquerda para Centro/BR-101, por 240 m.

Seguir pela Rod. Gov. Aderbal Ramos da Silva por 5,2 km.
Continuar para Rod. Gov. Gustavo Richard por 1,3 km e

pegar a saída em direção a Av. Beira Mar.
Seguir pela R. Antônio Pereira Oliveira Neto por 750 m, à
Av. Paulo Fontes por 400 m. Virar à esquerda na R. Padre

Roma e 2a à direita em Rua Francisco Tolentino.
Virar à esquerda na R. Sete de Setembro e à esquerda na

R. Felipe Schmidt: destino sede do Parque Estadual da
Serra do Tabuleiro

Tempo de mobilização: 12 horas.

Pinguins Aves
Marinhas
Costeiras

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes Quelônios
marinhos Roedores

Santuário da Baleia Franca.
Área importante de

alimentação de tartarugas
marinhas, abrigo e

alimentação de aves.

Ninhal de aves marinhas
costeiras (atobá-marrom,

fragata, trinta-réis-de-bico-
vermelho, trinta-réis-de-

bando).

Presença de espécie
endêmica criticamente

ameaçada de extinção: preá
(Cavia intermedia)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF) – Área Geográfica da Bacia de Santos
ANEXO I - Identificação de Áreas Prioritárias para Proteção à Fauna

Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área
Geográfica da Bacia de Santos

Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Ilha Galheta

Laguna (SC)

Inserida na área de
Proteção Ambiental da

Baleia Franca

Pequena Ilha com cerca de 200 m de
comprimento, vegetação rasteira, em

frente a Praia de Ipoã.

Localizada a cerda de 500 metros do canto esquerdo da
praia de Ipoã, município de Laguna, SC. 28˚32 'S e 48˚

45'W.

Desde a Praia Grande , Seguir até aeroporto de São
Paulo, pegar voo até aeroporto de Florianopolis e de lá se

dirigir de carro até Laguna e de lá embarcar.

Tempo de mobilização: 12 horas.

Pinguins Aves
Marinhas
Costeiras

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves Limícolas
Anseriformes

Aves de Rapina
Não Passeriformes

Terrestres
Passeriformes

Terrestres
Pinípedes

Quelônios marinhos

Área importante para
alimentação de tartarugas

marinhas; abrigo e
alimentação de aves; área de
repouso e alimentação na rota
de aves migratórias; área de

descanso de pinípedes.
Área próxima a área de

reprodução de baleias-franca

Área de Proteção
Ambiental de
Anhatomirim

Governador Celso
Ramos (SC)

Unidade de Uso Sustentável
4.436,56 hectares de bioma costeiro-

marinho

Desde a Praia Grande – SP seguir para o Aeroporto de
Congonhas e pegar voo até Florianópolis - SC.

Em veículo, saindo do Aeroporto de Florianópolis, pegar a
Avenida Diomício Freitas por 3,5 km, continuando pela Av.

Jorge Lacerda e virar à direita na R. Aldo Alves. Virar à
direita na R. Deputado Antônio Eduardo, continuando para

Av. Professor Henrique Silva Fontes e pegar rampa de
acesso à Lagoa da Conceição, pegando SC 401,

seguindo por 13 km, até rampa de acesso a Jurerê. Pegar
Rodovia Pontal do Jurerê continuando até Rodovia Jorn.

Mauricio Sirotsky.

Aves Marinhas
Costeiras Pinguins

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Anseriformes

Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Área importante para abrigo e
alimentação de tartarugas

marinhas; abrigo e
alimentação de aves; área de
repouso e alimentação na rota

de aves migratórias
Floresta Pluvial Atlântica, Foz

de Rio



Plano de Proteção à Fauna (PPAF) – Área Geográfica da Bacia de Santos
ANEXO I - Identificação de Áreas Prioritárias para Proteção à Fauna

Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área
Geográfica da Bacia de Santos

Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Pinípedes Mustelídeos
Aquáticos Roedores
Pequenos Mamíferos
Quelônios marinhos

Crocodilianos
Outros Répteis

Área de Proteção
Ambiental da Baleia

Franca

Florianópolis,
Garopaba, Imbituba,

Içara, Jaguaruna,
Laguna, Palhoça,

Paulo Lopes e
Tubarão (SC)

Unidade de Uso Sustentável
156 mil hectares,

130 km de costa marítima, abrange nove
municípios, desde o sul da ilha de Santa

Catarina até o Balneário Rincão

Desde a Praia Grande – SP seguir para o Aeroporto de
Congonhas e pegar voo até Florianópolis - SC.

Em veículo, saindo do aeroporto de Florianópolis, seguir
direção sudeste para Av. Deputado Diomício Freitas, e

seguir nela por 3,4 km até a rampa de acesso da BR101.
Siga para Rodovia Governador Gustavo Richard e

continue até a BR 282. Manter a direita na bifurcação
seguindo indicação para Tubarão/Criciúma/ Porto Alegre e

pegar a BR 101. Seguir por 27 km, até saída 283, em
direção a Imbituba. Pegar a Rua 6137 e na rotatória

pegar a terceira saída, para Av. Cônego Itamar, seguindo
por 3 km até a Rua Manuel Florentino. Pegar à direita na
Av. 21 de junho, seguir por 1,8 km, continuar para Av.
Renato Ramos, virar à esquerda na Av. Brasil, pegar a

primeira a direita para Rua Antônio Paes e virar à
esquerda para Av. Santa Catarina.

Aves Marinhas
Pelágicas Aves

Marinhas Costeiras
Pinguins

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Anseriformes

Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Mustelídeos Aquáticos
Roedores Pequenos
Mamíferos Quelônios

marinhos
Crocodilianos

Outros Répteis

Santuário da Baleia Franca,
área importante de

alimentação de tartarugas
marinhas, abrigo e

alimentação de aves



Plano de Proteção à Fauna (PPAF) – Área Geográfica da Bacia de Santos
ANEXO I - Identificação de Áreas Prioritárias para Proteção à Fauna

Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área
Geográfica da Bacia de Santos

Anexo I – 
Identificação das Áreas 

Prioritárias 

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Reserva Biológica
Marinha do Arvoredo

- REBIO Arvoredo

Bombinhas,
Florianópolis e

Governador Celso
Ramos (SC)

Unidade de Proteção Integral
17.800 hectares, remanescentes de Mata

Atlântica

Desde a Praia Grande – SP seguir para o Aeroporto de
Congonhas e pegar voo até Florianópolis - SC.

Em veículo, saindo do Aeroporto de Florianópolis, pegar a
Av. Diomício Freitas por 3,5 km, Continuando pela Avenida
Jorge Lacerda e virar à direita na Rua Aldo Alves. Virar à
direita na Rua Deputado Antônio Eduardo, continuando

para Av. Professor Henrique Silva Fontes e pegar Rampa
de acesso a Lagoa da Conceição, pegando SC 401

seguindo por 13 km, até rampa de acesso a Jurerê. Pegar
Rodovia Pontal do Jurerê continuando até Rodovia Jorn.

Mauricio Sirotsky.

Aves Marinhas
Pelágicas Aves

Marinhas Costeiras
Pinguins

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves Limícolas
Aves de Rapina

Não Passeriformes
Terrestres

Passeriformes
Terrestres

Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Mustelídeos Aquáticos

Quelônios marinhos
Outros Répteis

Ninhal de aves marinhas
costeiras

(trinta-réis-de-bico-vermelho,
trinta-réis-de-bando, atobá-

pardo, gaivotão), área
importante de alimentação de
tartarugas marinhas, abrigo e

alimentação de aves



Plano de Proteção à Fauna (PPAF) – Área Geográfica da Bacia de Santos

ANEXO I (RS)

Identificação de Áreas Prioritárias para Proteção à Fauna

Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área
Geográfica da Bacia de Santos

Anexo I 
Identificação de 

Áreas Prioritárias 



Plano de Proteção à Fauna (PPAF) – Área Geográfica da Bacia de Santos
ANEXO I - Identificação de Áreas Prioritárias para Proteção à Fauna

Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área
Geográfica da Bacia de Santos

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Refúgio de Vida
Silvestre Ilha dos

Lobos - REVIS Ilha
dos Lobos

Torres (RS)
É uma Unidade de proteção integral de

bioma marinho, 142,39 hectares

A ilha dos lobos está localizada a 1,8 km da costa, em
frente a Praia Grande de Torres. É a única ilha marítima

do Rio Grande do Sul.

Desde a Praia Grande – SP seguir para o Aeroporto de
Congonhas e pegar voo até Porto Alegre - RS.

Do Aeroporto de Porto Alegre Seguir na direção norte na
Rua Interna do Aeroporto Salgado Filho em direção ao
Largo Aeroporto Internacional Salgado Filho por 140 m

Continuar para Av. Severo Dulius 140 m
No Acesso Severo Dulius, pegar a 4a saída e permanecer
na Av. Severo Dulius por 900 m Manter a esquerda para

continuar na direção de BR-116 por 210 m
Manter à direita na bifurcação, seguir as indicações para
Canoas/Gramado/ Aeroporto e pegue a BR-116 1,6 km

Pegar a saída em direção a Cachoeirinha/ Gravataí 600 m
Pegar BR-290 92,4 km

Continuar para BR-101 650 m
Continuar em frente para permanecer na BR-101 83,5 km

Pegar a saída 3 em direção à Torres 500 m

Aves Marinhas
Pelágicas Aves

Marinhas
Costeiras
Pinguins

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas 

Pernaltas
Pequenos Cetáceos
Grandes Cetáceos

Pinípedes
Quelônios marinhos

Durante os meses de inverno
chega a receber mais de 150

pinípedes
(O. flavescens e A. australis).

Ponto de passagem para
golfinhos, baleias, botos, aves

e tartarugas marinhas



Plano de Proteção à Fauna (PPAF) – Área Geográfica da Bacia de Santos
ANEXO I - Identificação de Áreas Prioritárias para Proteção à Fauna

Nome Localização (UF) Descrição Acesso Fauna Critério de Escolha

Parque Nacional da
Lagoa do Peixe

Mostardas (RS)

Extensa planície costeira arenosa, situada
entre a lagoa dos Patos e o Oceano

Atlântico.

Total de 34.400 ha de superfície e 138,84
km (cálculo cartográfico).

Situado entre os municípios de Mostardas (limite norte) e
divisa com os municípios de Tavares e São José do Norte

(limite sul);

Desde a Praia Grande – SP seguir para o Aeroporto de
Congonhas e pegar voo até Porto Alegre - RS.

Do Aeroporto de Porto Alegre, pegar a Av. Severo Dalius,
seguindo indicações de Canoas/Gramado até a BR-116.

Depois de 1,6 km, pegar a direção a
Caichoeirinha/Gravataí, BR-290 por 16,5 Km, virando à

direita para a RS–118. Seguir por 15,9 Km, à esquerda na
Rod. Tapir Rocha por 53 Km, até chegar na BR-101, seguir

por 124 Km. Já em Mostardas, virar a esquerda na Rua
Quinze de Novembro e seguir por 600 m até a sede do

Parque Nacional da Lagoa do Peixe:
Pça Luís Martins, 30 – Mostardas, RS – CEP: 96.207-000

Tempo de mobilização: 15 horas.

Pinguins Aves
Marinhas
Costeiras

Aves Aquáticas
Mergulhadoras
Aves Aquáticas

Pernaltas
Aves Limícolas
Anseriformes

Aves de Rapina
Não Passeriformes

Terrestres
Passeriformes

Terrestres
Pinípedes

Quelônios marinhos
Outros répteis
Crocodilianos

Pequenos mamíferos
Roedores

Mustelídeos Aquáticos

Área importante para
alimentação de tartarugas

marinhas; abrigo e
alimentação de aves; área de
repouso e alimentação na rota
de aves migratórias; área de

descanso de pinípedes.

Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área
Geográfica da Bacia de Santos

Anexo I – 
Identificação das 
Áreas Prioritárias 



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Arquipélago dos Alcatrazes Município:

Estado: São Paulo 

Comportamento

Pinguins

São Sebastião 

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se principalmente 
de peixes e cefalópodes. Realizam grandes 
deslocamentos sazonais para águas brasileiras durante 
os meses de inverno. Não voam, portanto passam a maior 
parte do tempo dentro d'água. Quando em terra 
geralmente estão em suas colônias (ausentes no Brasil). 
Caso um pinguim seja encontrado fora d'água, este animal 
provavelmente precisa de resgate.

Outros Répteis Estes animais são atraídos por ambientes de manguezal, 
foz de rio e planície de maré para alimentação, reprodução 
e abrigo. Animais de hábitos tanto terrestres quanto 
aquáticos apresentam maior probabilidade de serem 
contaminados pelo óleo. Os que apresentam somente 
hábitos terrestres podem, ocasionalmente, nadar ou 
aproximar-se das margens, apresentando menor 
probabilidade de contaminação pelo óleo.

Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, emergindo a 

superfície para respirar. Podem realizar grandes 
deslocamentos a procura de alimento. A probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é alta, podendo 
transitar através de manchas de óleo no mar. Podem 
inalar gases tóxicos ao respirar nas imediações do ponto 
zero. 

Fauna potencialmente presente

Aves Marinhas Pelágicas                        
Aves Marinhas Costeiras                                                                   
Aves Aquáticas 
Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas 
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes Terrestres

As aves são atraídas por ambientes de foz rio, manguezal 
e planície de maré em busca de abrigo e alimento, sendo 
que as aves marinhas, as mergulhadoras, aquáticas 
pernaltas, anseriformes, limícolas e de rapina apresentam 
maior probabilidade de contaminação pelo óleo enquanto 
se alimentam ou flutuam sobre as águas mais calmas 
(exceto as aves de rapina).
Em planície de maré os animais são atraídos por este 
ambiente buscando alimento e descanso. Ao se alimentar, 
as aves pousam na areia para capturar pequenos 
organismos nela presentes ou pequenos peixes presos 
nas poças de água. Algumas aves pernaltas e limícolas 
utilizam a areia para construir seus ninhos e colocar seus 
ovos em áreas próximas à planície de maré e dessa forma, 
a probabilidade de contaminação destas aves pelo óleo é 
média. Aves marinhas costeiras podem utilizar o ambiente 
insular para reprodução, colocando seus ovos no chão, 
pedras costeiras ou em cima de arbustos e árvores. 

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o litoral 
brasileiro, tanto em águas oceânicas como costeiras. 
Permanecem a maior parte do tempo dentro d’água, 

emergindo à superfície para respirar. Devido aos seus 
hábitos de vida, a probabilidade de contaminação das 
tartarugas marinhas pelo óleo é alta.

Pequenos e Grandes 
Cetáceos                                             

Vivem exclusivamente dentro d’água, emergindo a 

superfície para respirar. A probabilidade de contaminação 
destes animais pelo óleo é alta, podendo transitar através 
de manchas de óleo no mar. Sua pele é extremamente fina 
e sensível, os olhos não tem pálpebra ficando expostos 
todo o tempo, podem ainda inalar gases tóxicos ao 
respirar nas imediações do ponto zero. 

Pinípedes

Aves aquáticas mergulhadoras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas limícolas *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave marinha costeira *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga verde) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Arquipélago dos Alcatrazes Município:

Estado: São Paulo 

São Sebastião 

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no Plano de 
Proteção à Fauna - PPAF) elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais para as 
atividades de perfuração e produção marítima da Petrobras na Área Geográfica da Bacia de 
Santos.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas 

dos grupos de animais com ocorrência na área.

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna 
e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser recolhidas, 
documentadas quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A presença de 
carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das embarcações e 
dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos ambientes a serem 
trabalhados.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar 
concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão conjunta 
sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando 
técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para fora 
das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após avaliação das 
circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados equipamentos apropriados 
tanto para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) quanto para o transporte de cada 
espécie envolvida (caixas tipo kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura 
apropriadas para aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões 
de espuma e umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando EPIs e 
equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a política de 
segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, serão proporcionados 
os primeiros-socorros e determinado o sistema de transporte específico até o centro de 
reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja utilizando 
veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e 
mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; tartarugas e cetáceos sobre 
um colchão de espuma com panos molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas nestes 
procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna (AIUKÁ, 2013).

Pequeno cetáceo *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Cetáceos (baleia-franca-austral)*
(Fonte: V. Ruoppolo - Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Laje de Santos Município: Santos

Estado: São Paulo 

Fauna potencialmente presente Comportamento

Pinguins

Aves Marinhas Costeiras                                                    
Aves Marinhas Pelágicas                 
Aves Aquáticas 
Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas 
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes Terrestres

  

As aves são atraídas pelo ambiente insular em 
busca de abrigo e alimento. As aves marinhas, 
mergulhadoras, aquáticas pernaltas apresentam 
maior probabilidade de contaminação pelo óleo 
enquanto se alimentam ou pousam (flutuam) sobre 
águas mais calmas. 

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o litoral 
brasileiro, tanto em águas oceânicas como 
costeiras. Permanecem a maior parte do tempo 
dentro d’água, emergindo à superfície para respirar. 

Devido aos seus hábitos de vida, a probabilidade 
de contaminação das tartarugas marinhas pelo óleo 
é alta.

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. Realizam 
grandes deslocamentos sazonais para águas 
brasileiras durante os meses de inverno. Não voam, 
portanto passam a maior parte do tempo dentro 
d'água. Quando em terra geralmente estão em suas 
colônias (ausentes no Brasil). Caso um pinguim 
seja encontrado fora d'água, este animal 
provavelmente precisa de resgate.

Pequenos e Grandes  
Cetáceos 

Pequenos cetáceos vivem exclusivamente dentro 
da água, emergindo à superfície para respirar e, 
dessa forma, a probabilidade de contaminação 
destes animais pelo óleo é alta.

Pinípedes
Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. Podem 
realizar grandes deslocamentos a procura de 
alimento. A probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta, podendo transitar através 
de manchas de óleo no mar. Podem inalar gases 
tóxicos ao respirar nas imediações do ponto zero. 

Aves marinhas costeiras e aves marinhas 
limícolas *

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras e aves terrestres 
não passeriformes*

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave marinha costeira *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Laje de Santos Município: Santos

Estado: São Paulo 

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar 
concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão 
conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando 
técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para 
fora das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após 
avaliação das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados 
equipamentos apropriados tanto para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) 
quanto para o transporte de cada espécie envolvida (caixas tipo kennel ou de papelão 
com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas para aves, pinípedes, mustelídeos 
aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de espuma e umedecimento da pele para 
tartarugas e cetáceos).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no 
Plano de Proteção à Fauna - PPAF), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções 
Ambientais para as atividades de perfuração e produção marítima da Petrobras na 
Área Geográfica da Bacia de Santos.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas dos 

grupos de animais com ocorrência na área.

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando 
EPIs e equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a 
política de segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, serão 
proporcionados os primeiros-socorros e determinado o sistema de transporte 
específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja 
utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos 
aquáticos e mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; 
tartarugas e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos molhados cobrindo 
seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas 
nestes procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna  - Parte II (AIUKÁ, 
2013).

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de 
Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser 
recolhidas, documentadas quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A 
presença de carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada 
das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das 
embarcações e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos 
ambientes a serem trabalhados.

Pequeno cetáceo *
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

(Fonte: C.L.B. Francini Aiuká)

Não passeriforme terrestre *
(Fonte: Gyorgy Szimuly)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Laje da Conceição Município: Itanhaém 

Estado: São Paulo
Fauna potencialmente presente Comportamento

Pinguins

Pinípedes
Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. Podem realizar 
grandes deslocamentos a procura de alimento. A 
probabilidade de contaminação destes animais pelo 
óleo é alta, podendo transitar através de manchas de 
óleo no mar. Podem inalar gases tóxicos ao respirar 
nas imediações do ponto zero. 

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. Realizam 
grandes deslocamentos sazonais para águas 
brasileiras durante os meses de inverno. Não voam, 
portanto passam a maior parte do tempo dentro 
d'água. Quando em terra geralmente estão em suas 
colônias (ausentes no Brasil). Caso um pinguim seja 
encontrado fora d'água, este animal provavelmente 
precisa de resgate.

Aves Marinhas Costeiras                           
Aves Aquáticas 
Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas 
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes Terrestres

As aves são atraídas pelo ambiente insular em busca 
de abrigo e alimento. As aves marinhas, 
mergulhadoras, aquáticas pernaltas apresentam 
maior probabilidade de contaminação pelo óleo 
enquanto se alimentam ou pousam (flutuam) sobre 
águas mais calmas. 

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o litoral 
brasileiro, tanto em águas oceânicas como 
costeiras. Permanecem a maior parte do tempo 
dentro d’água, emergindo à superfície para respirar. 

Devido aos seus hábitos de vida, a probabilidade de 
contaminação das tartarugas marinhas pelo óleo é 
alta.

Pequenos e Grandes 
Cetáceos

Vivem exclusivamente dentro d’água, emergindo a 

superfície para respirar. A probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é alta, 
podendo transitar através de manchas de óleo no 
mar. Sua pele é extremamente fina e sensível, os 
olhos não tem pálpebra ficando expostos todo o 
tempo, podem ainda inalar gases tóxicos ao respirar 
nas imediações do ponto zero. 

Ave limícola*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Laje da Conceição Município: Itanhaém 

Estado: São Paulo
Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de 
Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser 
recolhidas, documentadas quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A 
presença de carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada 
das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das 
embarcações e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos 
ambientes a serem trabalhados.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente 

representativas dos grupos de animais com ocorrência na área.

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando 
EPIs e equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a 
política de segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, serão 
proporcionados os primeiros-socorros e determinado o sistema de transporte 
específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja 
utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos 
aquáticos e mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; tartarugas 
e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas 
nestes procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna  - Parte II (AIUKÁ, 
2013).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no 
Plano de Proteção à Fauna - PPAF), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções 
Ambientais para as atividades de perfuração e produção marítima da Petrobras na Área 
Geográfica da Bacia de Santos.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar 
concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão 
conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando 
técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para 
fora das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após 
avaliação das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados 
equipamentos apropriados tanto para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) 
quanto para o transporte de cada espécie envolvida (caixas tipo kennel ou de papelão 
com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas para aves, pinípedes, mustelídeos 
aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de espuma e umedecimento da pele para 
tartarugas e cetáceos).

Pequeno cetáceo *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga verde) 
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Pinguins*
(Fonte: V. Ruoppolo – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Ilhas Currais Município: Pontal do Paraná

Estado: Paraná

Fauna potencialmente presente Comportamento

Pinguins

Aves Marinhas Pelágicas               
Aves Marinhas Costeiras                             
Aves Aquáticas 
Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas        
Aves Limicolas                           
Anseriformes                             
Aves de Rapina                            
Passeriformes                     
Não Passeriformes Terrestres

As aves são atraídas pelo ambiente insular em 
busca de abrigo e alimento. As aves 
marinhas, mergulhadoras, aquáticas pernaltas 
apresentam maior probabilidade de 
contaminação pelo óleo enquanto se 
alimentam ou pousam (flutuam) sobre águas 
mais calmas. 

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o 
litoral brasileiro, tanto em águas oceânicas 
como costeiras. Permanecem a maior parte 
do tempo dentro d’água, emergindo à 

superfície para respirar. Devido aos seus 
hábitos de vida, a probabilidade de 
contaminação das tartarugas marinhas pelo 
óleo é alta.

Pequenos e Grandes 
Cetáceos

Vivem exclusivamente dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. A 
probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta, podendo transitar 
através de manchas de óleo no mar. Sua pele 
é extremamente fina e sensível, os olhos não 
tem pálpebra ficando expostos todo o tempo, 
podem ainda inalar gases tóxicos ao respirar 
nas imediações do ponto zero. 

Pinípedes Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. Buscam 
esse ambiente insular para reprodução, 
alimentação e abrigo. Podem realizar grandes 
deslocamentos a procura de alimento. A 
probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta, podendo transitar 
através de manchas de óleo no mar. Podem 
inalar gases tóxicos ao respirar nas 
imediações do ponto zero. 

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. 
Realizam grandes deslocamentos sazonais 
para águas brasileiras durante os meses de 
inverno. Não voam, portanto passam a maior 
parte do tempo dentro d'água. Quando em 
terra geralmente estão em suas colônias 
(ausentes no Brasil). Caso um pinguim seja 
encontrado fora d'água, este animal 
provavelmente precisa de resgate.

Aves aquáticas mergulhadoras*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave aquática pernalta*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Pinguins*
(Fonte: V. Ruoppolo – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Ilhas Currais Município: Pontal do Paraná

Estado: Paraná

Estratégias de Resposta à Fauna
Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, 
utilizando EPIs e equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de 
acordo com a política de segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos 
contaminados, serão proporcionados os primeiros-socorros e determinado o 
sistema de transporte específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja 
utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, 
mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres serão transportadas em caixas 
individuais; tartarugas e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos 
molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas 
nestes procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna  - Parte II 
(AIUKÁ 2013).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no 
Plano de Proteção à Fauna - PPAF), elaborado pela  Aiuká Consultoria em 
Soluções Ambientais para as atividades de perfuração e produção marítima da 
Petrobras na Área Geográfica da Bacia de Santos.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas 

dos grupos de animais com ocorrência na área.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para 
detectar concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna 
para decisão conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade 
de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna 
utilizando técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais 
selvagens para fora das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da 
fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após 
avaliação das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados 
equipamentos apropriados tanto para captura (puçás, redes de neblina, 
armadilhas) quanto para o transporte de cada espécie envolvida (caixas tipo 
kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas para 
aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de 
espuma e umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e 
Transporte de Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As 
carcaças deverão ser recolhidas, documentadas quanto a sua origem e 
armazenadas em sacos de rafia. A presença de carcaças deverá ser comunicada 
à Divisão de Fauna para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das 
embarcações e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras 
nos ambientes a serem trabalhados.

Pequeno cetáceo*
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Quelônio  (tartaruga oliva)*
(Fonte: www.carangueijo.org.br) 

Pinípedes*
(Fonte: Paulo Torres)

Quelônio (tartaruga verde)*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Ilhas Moleques do Sul Município: Florianópolis

Estado: Santa Catarina
Fauna potencialmente presente Comportamento

Pinguins

Pequenos e Grandes 
Cetáceos

Vivem exclusivamente dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. A 
probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta, podendo transitar 
através de manchas de óleo no mar. Sua 
pele é extremamente fina e sensível, os 
olhos não tem pálpebra ficando expostos 
todo o tempo, podem ainda inalar gases 
tóxicos ao respirar nas imediações do 
ponto zero. 

 Aves Marinhas Costeiras                              
Aves Aquáticas 
Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas                                  
Aves de Rapina                            
Passeriformes                                    
Não Passeriformes Terrestres

As aves são atraídas pelo ambiente insular 
em busca de abrigo e alimento. As aves 
marinhas, mergulhadoras, aquáticas 
pernaltas apresentam maior probabilidade 
de contaminação pelo óleo enquanto se 
alimentam ou pousam (flutuam) sobre 
águas mais calmas. 

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. 
Realizam grandes deslocamentos sazonais 
para águas brasileiras durante os meses de 
inverno. Não voam, portanto passam a 
maior parte do tempo dentro d'água. 
Quando em terra geralmente estão em suas 
colônias (ausentes no Brasil). Caso um 
pinguim seja encontrado fora d'água, este 
animal provavelmente precisa de resgate.

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o 
litoral brasileiro, tanto em águas oceânicas 
como costeiras. Permanecem a maior parte 
do tempo dentro d’água, emergindo à 

superfície para respirar. Devido aos seus 
hábitos de vida, a probabilidade de 
contaminação das tartarugas marinhas pelo 
óleo é alta.

Aves aquáticas mergulhadoras*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave aquática pernalta*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Roedores

No caso desta ilha em particular, trata-se de 
uma espécie endêmica, Cavia intermedia, 

criticamente ameaçada de extinção.  A 
espécie apresenta somente hábitos 
terrestres,  apresentando menor 
probabilidade de contaminação pelo óleo.

Pinípedes Vivem em ambiente terrestre e dentro 
d’água, emergindo a superfície para 

respirar. Buscam esse ambiente insular 
para reprodução, alimentação e abrigo. 
Podem realizar grandes deslocamentos a 
procura de alimento. A probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é 
alta, podendo transitar através de manchas 
de óleo no mar. Podem inalar gases tóxicos 
ao respirar nas imediações do ponto zero. 

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e 
Transporte de Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As 
carcaças deverão ser recolhidas, documentadas quanto a sua origem e 
armazenadas em sacos de rafia. A presença de carcaças deverá ser 
comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das 
embarcações e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies 
invasoras nos ambientes a serem trabalhados.

Pinguins* 
(Fonte: V. Ruoppolo – Aiuká)

Pequeno cetáceo*
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Roedor (Cavia intermedia)*
(Fonte: www.abril.com.br) 



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para 
detectar concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna 
para decisão conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a 
necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna 
utilizando técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os 
animais selvagens para fora das áreas contaminadas e monitorará os 
movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após 
avaliação das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados 
equipamentos apropriados tanto para captura (puçás, redes de neblina, 
armadilhas) quanto para o transporte de cada espécie envolvida (caixas tipo 
kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas 
para aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões 
de espuma e umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Quelônio  (tartaruga oliva)*
(Fonte: www.carangueijo.org.br) 



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente 

representativas dos grupos de animais com ocorrência na área.

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, 
utilizando EPIs e equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de 
acordo com a política de segurança para o incidente. Ao capturar animais 
vivos contaminados, serão proporcionados os primeiros-socorros e 
determinado o sistema de transporte específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna 
seja utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, 
mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres serão transportadas em caixas 
individuais; tartarugas e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos 
molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas 
utilizadas nestes procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna  
- Parte II (AIUKÁ 2013).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser 
encontradas no Plano de Proteção à Fauna - PPAF), elaborado pela  Aiuká 
Consultoria em Soluções Ambientais para as atividades de perfuração e 
produção marítima da Petrobras na Área Geográfica da Bacia de Santos.

Pinípedes*
(Fonte: Paulo Torres)

Quelônio (tartaruga verde)*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Parque Nacional Lagoa do Peixe Município: Mostardas
Estado: Rio Grande do Sul

Fauna potencialmente presente Comportamento

Pinípedes Vivem em ambiente terrestre e dentro 
d’água, emergindo a superfície para 

respirar. Podem realizar grandes 
deslocamentos a procura de alimento. A 
probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta, podendo 
transitar através de manchas de óleo no 
mar. Podem inalar gases tóxicos ao 
respirar nas imediações do ponto zero. 

Pequenos e Grandes  
Cetáceos 

Pequenos cetáceos vivem 
exclusivamente dentro da água, 
emergindo à superfície para respirar e, 
dessa forma, a probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo 
é alta.

Pinguins

Aves Marinhas Costeiras                                                                     
Aves Aquáticas 
Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas                             
Anseriformes
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes Terrestres

  

As aves são atraídas por ambientes de 
foz de rio em busca de abrigo e alimento. 
As aves marinhas, mergulhadoras, 
aquáticas pernaltas, anseriformes, 
limícolas e de rapina apresentam maior 
probabilidade de contaminação pelo 
óleo enquanto se alimentam ou pousam 
(flutuam) sobre águas mais calmas 
(exceto aves de rapina).

Pinguins são aves marinhas, alimentam-
se principalmente de peixes e 
cefalópodes. Realizam grandes 
deslocamentos sazonais para águas 
brasileiras durante os meses de inverno. 
Não voam, portanto passam a maior 
parte do tempo dentro d'água. Quando 
em terra geralmente estão em suas 
colônias (ausentes no Brasil). Caso um 
pinguim seja encontrado fora d'água, 
este animal provavelmente precisa de 
resgate.

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo 
o litoral brasileiro, tanto em águas 
oceânicas como costeiras. Permanecem 
a maior parte do tempo dentro d’água, 

emergindo à superfície para respirar. 
Devido aos seus hábitos de vida, a 
probabilidade de contaminação das 
tartarugas marinhas pelo óleo é alta.

Aves marinhas costeiras e aves marinhas 
limícolas *

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras e aves terrestres 
não passeriformes*

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave marinha costeira *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Crocodilianos
Outros Répteis

Estes animais são atraídos por 
ambientes de manguezal, foz de rio e 
planície de maré para alimentação, 
reprodução e abrigo. Animais de hábitos 
tanto terrestres quanto aquáticos 
apresentam maior probabilidade de 
serem contaminados pelo óleo. Os que 
apresentam somente hábitos terrestres 
podem, ocasionalmente, nadar ou 
aproximar-se das margens, 
apresentando menor probabilidade de 
contaminação pelo óleo.

Mustelídeos aquáticos
Roedores
Pequenos mamíferos

Estes animais são atraídos por 
ambientes de foz de rios para 
alimentação, reprodução e abrigo. 
Animais de hábitos tanto terrestres 
quanto aquáticos apresentam maior 
probabilidade de serem contaminados 
pelo óleo. Os que apresentam somente 
hábitos terrestres podem, 
ocasionalmente, nadar ou aproximar-se 
das margens, apresentando menor 
probabilidade de contaminação pelo 
óleo.

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e 
Transporte de Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. 
As carcaças deverão ser recolhidas, documentadas quanto a sua origem e 
armazenadas em sacos de rafia. A presença de carcaças deverá ser 
comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção 
das embarcações e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies 
invasoras nos ambientes a serem trabalhados.

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Pequeno cetáceo*
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 1º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente 

representativas dos grupos de animais com ocorrência na área.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente 
para detectar concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão 
de Fauna para decisão conjunta sobre a probabilidade de contaminação e 
a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de 
Fauna utilizando técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de 
afugentar os animais selvagens para fora das áreas contaminadas e 
monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna 
após avaliação das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão 
utilizados equipamentos apropriados tanto para captura (puçás, redes de 
neblina, armadilhas) quanto para o transporte de cada espécie envolvida 
(caixas tipo kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura 
apropriadas para aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos 
terrestres; colchões de espuma e umedecimento da pele para tartarugas e 
cetáceos).

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, 
utilizando EPIs e equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e 
de acordo com a política de segurança para o incidente. Ao capturar 
animais vivos contaminados, serão proporcionados os primeiros-socorros 
e determinado o sistema de transporte específico até o centro de 
reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de 
Fauna seja utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, 
pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres serão 
transportadas em caixas individuais; tartarugas e cetáceos sobre um 
colchão de espuma com panos molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas 
utilizadas nestes procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à 
Fauna - Parte II (AIUKÁ, 2013).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser 
encontradas no Plano de Proteção à Fauna - PPAF), elaborado pela  Aiuká 
Consultoria em Soluções Ambientais para as atividades de perfuração e 
produção marítima da Petrobras na Área Geográfica da Bacia de Santos.

(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Quelônio  (tartaruga oliva)*
(Fonte: www.carangueijo.org.br) 

Pinípedes*
(Fonte: Paulo Torres)

Quelônio (tartaruga verde)*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade:Ilha da Queimada Pequena Município:Peruibe/Itanhahem
Estado: São Paulo 

Fauna potencialmente presente Comportamento
Aves Marinhas Costeiras                                                                    
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas 
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes 

  

As aves são atraídas pelo ambiente insular em busca 
de abrigo e alimento. As aves marinhas, 
mergulhadoras, aquáticas pernaltas apresentam 
maior probabilidade de contaminação pelo óleo 
enquanto se alimentam ou pousam (flutuam) sobre 
águas mais calmas. 

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o litoral 
brasileiro, tanto em águas oceânicas como costeiras. 
Permanecem a maior parte do tempo dentro d’água, 

emergindo à superfície para respirar. Devido aos seus 
hábitos de vida, a probabilidade de contaminação das 
tartarugas marinhas pelo óleo é alta.

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. Realizam 
grandes deslocamentos sazonais para águas 
brasileiras durante os meses de inverno. Não voam, 
portanto passam a maior parte do tempo dentro 
d'água. Quando em terra geralmente estão em suas 
colônias (ausentes no Brasil). Caso um pinguim seja 
encontrado fora d'água, este animal provavelmente 
precisa de resgate.

Pequenos e Grandes  Cetáceos Pequenos cetáceos vivem exclusivamente dentro da 
água, emergindo à superfície para respirar e, dessa 
forma, a probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta.

Pinípedes
Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. Podem realizar 
grandes deslocamentos a procura de alimento. A 
probabilidade de contaminação destes animais pelo 
óleo é alta, podendo transitar através de manchas de 
óleo no mar. Podem inalar gases tóxicos ao respirar 
nas imediações do ponto zero. 

Pinguins

Ilha da Queimada Pequena
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras e aves terrestres 
não passeriformes*

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade:Ilha da Queimada Pequena Município:Peruibe/Itanhahem
Estado: São Paulo 

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar 
concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão conjunta 
sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando 
técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para fora 
das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após avaliação das 
circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados equipamentos apropriados 
tanto para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) quanto para o transporte de cada 
espécie envolvida (caixas tipo kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura 
apropriadas para aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões 
de espuma e umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no Plano de 
Proteção à Fauna - PPAF), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais para 
as atividades de perfuração e produção marítima da Petrobras na Área Geográfica da Bacia 
de Santos.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas dos 

grupos de animais com ocorrência na área.

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando EPIs e 
equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a política de 
segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, serão 
proporcionados os primeiros-socorros e determinado o sistema de transporte específico 
até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja utilizando 
veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e 
mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; tartarugas e cetáceos 
sobre um colchão de espuma com panos molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas nestes 
procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna  - Parte II (AIUKÁ, 2013).

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna 
e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser recolhidas, 
documentadas quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A presença de 
carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das embarcações e 
dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos ambientes a serem 
trabalhados. Pequeno cetáceo *

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Pequeno cetáceo *
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Não passeriforme terrestre *
(Fonte: Gyorgy Szimuly)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Ilha da Queimada Grande Município:

Estado: São Paulo 

Peruibe/Itanhahem

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se principalmente 
de peixes e cefalópodes. Realizam grandes deslocamentos 
sazonais para águas brasileiras durante os meses de 
inverno. Não voam, portanto passam a maior parte do 
tempo dentro d'água. Quando em terra geralmente estão em 
suas colônias (ausentes no Brasil). Caso um pinguim seja 
encontrado fora d'água, este animal provavelmente precisa 
de resgate.

Outros Répteis Estes animais são atraídos por ambientes de manguezal, 
foz de rio e planície de maré para alimentação, reprodução e 
abrigo. Animais de hábitos tanto terrestres quanto 
aquáticos apresentam maior probabilidade de serem 
contaminados pelo óleo. Os que apresentam somente 
hábitos terrestres podem, ocasionalmente, nadar ou 
aproximar-se das margens, apresentando menor 
probabilidade de contaminação pelo óleo. A Ilha da 
Queimada Grande apresenta as espécies endêmicas 
Bothropides insularis  (Jararaca Ilhoa), Dipsas albifrons 

cavalheiroi (dormideira da Quaimada Grande) e Scinax 

peixotoi  (perereca).

Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, emergindo a 

superfície para respirar. Podem realizar grandes 
deslocamentos a procura de alimento. A probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é alta, podendo 
transitar através de manchas de óleo no mar. Podem inalar 
gases tóxicos ao respirar nas imediações do ponto zero. 

Fauna potencialmente presente Comportamento
Aves Marinhas Costeiras                                                                   
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas 
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes 

As aves são atraídas por ambientes de foz rio, manguezal e 
planície de maré em busca de abrigo e alimento, sendo que 
as aves marinhas, as mergulhadoras, aquáticas pernaltas, 
anseriformes, limícolas e de rapina apresentam maior 
probabilidade de contaminação pelo óleo enquanto se 
alimentam ou flutuam sobre as águas mais calmas (exceto 
as aves de rapina).
Em planície de maré os animais são atraídos por este 
ambiente buscando alimento e descanso. Ao se alimentar, 
as aves pousam na areia para capturar pequenos 
organismos nela presentes ou pequenos peixes presos nas 
poças de água. Algumas aves pernaltas e limícolas utilizam 
a areia para construir seus ninhos e colocar seus ovos em 
áreas próximas à planície de maré e dessa forma, a 
probabilidade de contaminação destas aves pelo óleo é 
média. Aves marinhas costeiras podem utilizar o ambiente 
insular para reprodução, colocando seus ovos no chão, 
pedras costeiras ou em cima de arbustos e arvores. 

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o litoral brasileiro, 
tanto em águas oceânicas como costeiras. Permanecem a 
maior parte do tempo dentro d’água, emergindo à superfície 

para respirar. Devido aos seus hábitos de vida, a 
probabilidade de contaminação das tartarugas marinhas 
pelo óleo é alta.

Pequenos e Grandes Cetáceos                                             Vivem exclusivamente dentro d’água, emergindo a 

superfície para respirar. A probabilidade de contaminação 
destes animais pelo óleo é alta, podendo transitar através 
de manchas de óleo no mar. Sua pele é extremamente fina e 
sensível, os olhos não tem pálpebra ficando expostos todo 
o tempo, podem ainda inalar gases tóxicos ao respirar nas 
imediações do ponto zero. 

Pinípedes

Pinguins

Bothropoides insularis
(Fonte: O. Marques)

Scinax peixotoi
(Fonte: O. Marques)

Dipsas albifrons cavalheiroi
(Fonte: O. Marques)

Quelônio (tartaruga verde) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Ilha da Queimada Grande Município:

Estado: São Paulo 

Peruibe/Itanhahem

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no Plano de Proteção à 
Fauna - PPAF) elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais para as atividades de 
perfuração e produção marítima da Petrobras na Área Geográfica da Bacia de Santos.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas dos 

grupos de animais com ocorrência na área.

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna e pelas 
equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser recolhidas, documentadas 
quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A presença de carcaças deverá ser 
comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das embarcações e dos 
equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos ambientes a serem trabalhados.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar concentrações 
de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão conjunta sobre a probabilidade 
de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando técnicas 
auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para fora das áreas 
contaminadas e monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após avaliação das 
circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados equipamentos apropriados tanto para 
captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) quanto para o transporte de cada espécie envolvida 
(caixas tipo kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas para aves, 
pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de espuma e umedecimento da 
pele para tartarugas e cetáceos).

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando EPIs e 
equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a política de segurança para 
o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, serão proporcionados os primeiros-socorros e 
determinado o sistema de transporte específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja utilizando veículos, 
embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres serão 
transportadas em caixas individuais; tartarugas e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos 
molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas nestes 
procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna (AIUKÁ, 2013).

Pequenos cetáceos *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Cetáceos (baleia-franca-austral)*
(Fonte: V. Ruoppolo - Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade:Ilhote Município:Cananéia
Estado: São Paulo

Fauna potencialmente presente Comportamento

Pinípedes
Vivem em ambiente terrestre e dentro 
d’água, emergindo a superfície para 

respirar. Podem realizar grandes 
deslocamentos a procura de alimento. A 
probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta, podendo transitar 
através de manchas de óleo no mar. Podem 
inalar gases tóxicos ao respirar nas 
imediações do ponto zero. 

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. 
Realizam grandes deslocamentos sazonais 
para águas brasileiras durante os meses de 
inverno. Não voam, portanto passam a 
maior parte do tempo dentro d'água. 
Quando em terra geralmente estão em suas 
colônias (ausentes no Brasil). Caso um 
pinguim seja encontrado fora d'água, este 
animal provavelmente precisa de resgate.

Aves Marinhas Costeiras                           
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas 
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes

As aves são atraídas pelo ambiente insular 
em busca de abrigo e alimento. As aves 
marinhas, mergulhadoras, aquáticas 
pernaltas apresentam maior probabilidade 
de contaminação pelo óleo enquanto se 
alimentam ou pousam (flutuam) sobre águas 
mais calmas. 

Quelônios Marinhos
As tartarugas marinhas ocorrem em todo o 
litoral brasileiro, tanto em águas oceânicas 
como costeiras. Permanecem a maior parte 
do tempo dentro d’água, emergindo à 

superfície para respirar. Devido aos seus 
hábitos de vida, a probabilidade de 
contaminação das tartarugas marinhas pelo 
óleo é alta.

Pequenos e Grandes Cetáceos
Vivem exclusivamente dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. A 
probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta, podendo transitar 
através de manchas de óleo no mar. Sua 
pele é extremamente fina e sensível, os 
olhos não tem pálpebra ficando expostos 
todo o tempo, podem ainda inalar gases 
tóxicos ao respirar nas imediações do ponto 
zero. 

Pinguins

Ave limícola*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade:Ilhote Município:Cananéia
Estado: São Paulo

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de 
Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser 
recolhidas, documentadas quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A 
presença de carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada 
das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das 
embarcações e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos 
ambientes a serem trabalhados.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente 

representativas dos grupos de animais com ocorrência na área.

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando EPIs 
e equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a política de 
segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, serão 
proporcionados os primeiros-socorros e determinado o sistema de transporte 
específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja 
utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos 
aquáticos e mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; tartarugas 
e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas nestes 
procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna  - Parte II (AIUKÁ, 2013).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no Plano 
de Proteção à Fauna - PPAF Dezembro), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções 
Ambientais para as atividades de perfuração e produção marítima da Petrobras na Área 
Geográfica da Bacia de Santos.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar 
concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão 
conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando 
técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para 
fora das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após avaliação 
das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados equipamentos 
apropriados tanto para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) quanto para o 
transporte de cada espécie envolvida (caixas tipo kennel ou de papelão com tamanho, 
ventilação e temperatura apropriadas para aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e 
mamíferos terrestres; colchões de espuma e umedecimento da pele para tartarugas e 
cetáceos).

Pequeno cetáceo *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga verde) 
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Pinguins*
(Fonte: V. Ruoppolo – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Ilha do Bom Abrigo Município: Cananéia
Estado: São Paulo

Fauna potencialmente presente Comportamento

Pequenos e Grandes Cetáceos
Vivem exclusivamente dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. A 
probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta, podendo transitar 
através de manchas de óleo no mar. Sua pele 
é extremamente fina e sensível, os olhos não 
tem pálpebra ficando expostos todo o tempo, 
podem ainda inalar gases tóxicos ao respirar 
nas imediações do ponto zero. 

Aves Marinhas Costeiras       
Aves Aquaticas Pelagicas                              
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas                                  
Aves de Rapina                            
Passeriformes                                    
Não Passeriformes Terrestres

As aves são atraídas pelo ambiente insular 
em busca de abrigo e alimento. As aves 
marinhas, mergulhadoras, aquáticas 
pernaltas apresentam maior probabilidade de 
contaminação pelo óleo enquanto se 
alimentam ou pousam (flutuam) sobre águas 
mais calmas. 

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. 
Realizam grandes deslocamentos sazonais 
para águas brasileiras durante os meses de 
inverno. Não voam, portanto passam a maior 
parte do tempo dentro d'água. Quando em 
terra geralmente estão em suas colônias 
(ausentes no Brasil). Caso um pinguim seja 
encontrado fora d'água, este animal 
provavelmente precisa de resgate.

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o 
litoral brasileiro, tanto em águas oceânicas 
como costeiras. Permanecem a maior parte 
do tempo dentro d’água, emergindo à 

superfície para respirar. Devido aos seus 
hábitos de vida, a probabilidade de 
contaminação das tartarugas marinhas pelo 
óleo é alta.

Pinguins
Aves aquáticas mergulhadoras*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave aquática pernalta*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Pequenos cetaceoss*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Pinípedes
Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. 
Buscam esse ambiente insular para 
reprodução, alimentação e abrigo. Podem 
realizar grandes deslocamentos a procura de 
alimento. A probabilidade de contaminação 
destes animais pelo óleo é alta, podendo 
transitar através de manchas de óleo no mar. 
Podem inalar gases tóxicos ao respirar nas 
imediações do ponto zero. 

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte 
de Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão 
ser recolhidas, documentadas quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. 
A presença de carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna para 
entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das 
embarcações e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos 
ambientes a serem trabalhados.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar 
concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão 
conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna 
utilizando técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais 
selvagens para fora das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna 
dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após 
avaliação das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados 
equipamentos apropriados tanto para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) 
quanto para o transporte de cada espécie envolvida (caixas tipo kennel ou de papelão 
com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas para aves, pinípedes, 
mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de espuma e umedecimento 
da pele para tartarugas e cetáceos).

Pinguins* (Fonte: V. Ruoppolo –
Aiuká)

Pequeno cetáceo*
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Quelônio  (tartaruga oliva)*
(Fonte: www.carangueijo.org.br) 
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas 

dos grupos de animais com ocorrência na área.

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando 
EPIs e equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a 
política de segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, 
serão proporcionados os primeiros-socorros e determinado o sistema de transporte 
específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja 
utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos 
aquáticos e mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; 
tartarugas e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos molhados cobrindo 
seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas 
nestes procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna  - Parte II (AIUKÁ 
2013).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no 
Plano de Proteção à Fauna - PPAF), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções 
Ambientais para as atividades de perfuração e produção marítima da Petrobras na 
Área Geográfica da Bacia de Santos.

Pinípedes*
(Fonte: Paulo Torres)

Quelônio (tartaruga verde)*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

 ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Ilha de Cambriu Município: Cananéia
Estado: São Paulo

Fauna potencialmente presente Comportamento
Aves Marinhas Pelágicas       
Aves Marinhas Costeiras                             
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas        
Aves Limicolas                           
Anseriformes                             
Aves de Rapina                            
Passeriformes                             
Não Passeriformes Terrestres

As aves são atraídas pelo ambiente insular em busca de 
abrigo e alimento. As aves marinhas, mergulhadoras, 
aquáticas pernaltas apresentam maior probabilidade de 
contaminação pelo óleo enquanto se alimentam ou 
pousam (flutuam) sobre águas mais calmas. 

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o litoral 
brasileiro, tanto em águas oceânicas como costeiras. 
Permanecem a maior parte do tempo dentro d’água, 

emergindo à superfície para respirar. Devido aos seus 
hábitos de vida, a probabilidade de contaminação das 
tartarugas marinhas pelo óleo é alta.

Pequenos e Grandes Cetáceos Vivem exclusivamente dentro d’água, emergindo a 

superfície para respirar. A probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é alta, podendo 
transitar através de manchas de óleo no mar. Sua pele é 
extremamente fina e sensível, os olhos não tem 
pálpebra ficando expostos todo o tempo, podem ainda 
inalar gases tóxicos ao respirar nas imediações do 
ponto zero. 

Pinípedes Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. Buscam esse 
ambiente insular para reprodução, alimentação e abrigo. 
Podem realizar grandes deslocamentos a procura de 
alimento. A probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta, podendo transitar através de 
manchas de óleo no mar. Podem inalar gases tóxicos ao 
respirar nas imediações do ponto zero. 

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. Realizam 
grandes deslocamentos sazonais para águas brasileiras 
durante os meses de inverno. Não voam, portanto 
passam a maior parte do tempo dentro d'água. Quando 
em terra geralmente estão em suas colônias (ausentes 
no Brasil). Caso um pinguim seja encontrado fora 
d'água, este animal provavelmente precisa de resgate.

Pinguins

Aves aquáticas mergulhadoras*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave aquática pernalta*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Pinguins*
(Fonte: V. Ruoppolo – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

 ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Ilha de Cambriu Município: Cananéia
Estado: São Paulo

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando EPIs e 
equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a política de segurança 
para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, serão proporcionados os primeiros-
socorros e determinado o sistema de transporte específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja utilizando 
veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos 
terrestres serão transportadas em caixas individuais; tartarugas e cetáceos sobre um colchão 
de espuma com panos molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas nestes 
procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna  - Parte II (AIUKÁ 2013).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no Plano de 
Proteção à Fauna - PPAF), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais para as 
atividades de perfuração marítima e produção da Petrobras na Área Geográfica da Bacia de 
Santos.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas dos 

grupos de animais com ocorrência na área.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar 
concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão conjunta 
sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando técnicas 
auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para fora das áreas 
contaminadas e monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após avaliação das 
circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados equipamentos apropriados tanto 
para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) quanto para o transporte de cada espécie 
envolvida (caixas tipo kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas 
para aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de espuma e 
umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna e 
pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser recolhidas, 
documentadas quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A presença de carcaças 
deverá ser comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das embarcações e dos 
equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos ambientes a serem 
trabalhados.

Pequeno cetáceo*
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Ave de Rapina*
(Fonte: www.carangueijo.org.br) 

Pinípedes*
(Fonte: Paulo Torres)

Quelônio (tartaruga verde)*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Ilha do Castilho Município: Cananéia
Estado: São Paulo

Fauna potencialmente presente Comportamento

Pinípedes
Vivem em ambiente terrestre e dentro 
d’água, emergindo a superfície para 

respirar. Podem realizar grandes 
deslocamentos a procura de alimento. A 
probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta, podendo transitar 
através de manchas de óleo no mar. Podem 
inalar gases tóxicos ao respirar nas 
imediações do ponto zero. 

Pequenos e Grandes  Cetáceos Pequenos cetáceos vivem exclusivamente 
dentro da água, emergindo à superfície 
para respirar e, dessa forma, a 
probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta.

Pinguins

Aves Marinhas Costeiras          
Aves marinhas pelágicas                                                                    
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas                             
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes 

  

As aves são atraídas por ambientes de foz 
de rio em busca de abrigo e alimento. As 
aves marinhas, mergulhadoras, aquáticas 
pernaltas, anseriformes, limícolas e de 
rapina apresentam maior probabilidade de 
contaminação pelo óleo enquanto se 
alimentam ou pousam (flutuam) sobre 
águas mais calmas (exceto aves de rapina).

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. 
Realizam grandes deslocamentos sazonais 
para águas brasileiras durante os meses de 
inverno. Não voam, portanto passam a 
maior parte do tempo dentro d'água. 
Quando em terra geralmente estão em suas 
colônias (ausentes no Brasil). Caso um 
pinguim seja encontrado fora d'água, este 
animal provavelmente precisa de resgate.

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o 
litoral brasileiro, tanto em águas oceânicas 
como costeiras. Permanecem a maior parte 
do tempo dentro d’água, emergindo à 

superfície para respirar. Devido aos seus 
hábitos de vida, a probabilidade de 
contaminação das tartarugas marinhas pelo 
óleo é alta.

Ilha do Castilho *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras e aves terrestres 
não passeriformes*

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave marinha costeira *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente 

representativas dos grupos de animais com ocorrência na área.

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte 
de Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças 
deverão ser recolhidas, documentadas quanto a sua origem e armazenadas em 
sacos de rafia. A presença de carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna 
para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das 
embarcações e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras 
nos ambientes a serem trabalhados.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar 
concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão 
conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna 
utilizando técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais 
selvagens para fora das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna 
dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após 
avaliação das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados 
equipamentos apropriados tanto para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) 
quanto para o transporte de cada espécie envolvida (caixas tipo kennel ou de 
papelão com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas para aves, pinípedes, 
mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de espuma e 
umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando 
EPIs e equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a 
política de segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, 
serão proporcionados os primeiros-socorros e determinado o sistema de transporte 
específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja 
utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos 
aquáticos e mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; 
tartarugas e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos molhados cobrindo 
seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas 
nestes procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna - Parte II 
(AIUKÁ, 2013).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no 
Plano de Proteção à Fauna - PPAF), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções 
Ambientais para as atividades de perfuração e produção  marítima da Petrobras na 
Área Geográfica da Bacia de Santos.

Pequeno cetáceo*
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Quelônio  (tartaruga oliva)*
(Fonte: www.carangueijo.org.br) 

Pinípedes*
(Fonte: Paulo Torres)

Quelônio (tartaruga verde)*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade:Ilha da Figueira Município: Itanhaém
Estado: São Paulo

Fauna potencialmente presente Comportamento

Pequenos e Grandes  Cetáceos Pequenos cetáceos vivem exclusivamente 
dentro da água, emergindo à superfície 
para respirar e, dessa forma, a 
probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta.

Pinípedes
Vivem em ambiente terrestre e dentro 
d’água, emergindo a superfície para 

respirar. Podem realizar grandes 
deslocamentos a procura de alimento. A 
probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta, podendo transitar 
através de manchas de óleo no mar. 
Podem inalar gases tóxicos ao respirar 
nas imediações do ponto zero. 

Aves Marinhas Costeiras        
Aves Marinhas pelágicas                                                                    
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas                             
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes 

  

As aves são atraídas por ambientes de foz 
de rio em busca de abrigo e alimento. As 
aves marinhas, mergulhadoras, aquáticas 
pernaltas, anseriformes, limícolas e de 
rapina apresentam maior probabilidade de 
contaminação pelo óleo enquanto se 
alimentam ou pousam (flutuam) sobre 
águas mais calmas (exceto aves de 
rapina).

Pinguins
Pinguins são aves marinhas, alimentam-
se principalmente de peixes e 
cefalópodes. Realizam grandes 
deslocamentos sazonais para águas 
brasileiras durante os meses de inverno. 
Não voam, portanto passam a maior parte 
do tempo dentro d'água. Quando em terra 
geralmente estão em suas colônias 
(ausentes no Brasil). Caso um pinguim 
seja encontrado fora d'água, este animal 
provavelmente precisa de resgate.

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo 
o litoral brasileiro, tanto em águas 
oceânicas como costeiras. Permanecem a 
maior parte do tempo dentro d’água, 

emergindo à superfície para respirar. 
Devido aos seus hábitos de vida, a 
probabilidade de contaminação das 
tartarugas marinhas pelo óleo é alta.

Aves marinha pelágicas *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras e aves 
terrestres não passeriformes*

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave marinha costeira *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente 

representativas dos grupos de animais com ocorrência na área.

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e 
Transporte de Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As 
carcaças deverão ser recolhidas, documentadas quanto a sua origem e 
armazenadas em sacos de rafia. A presença de carcaças deverá ser comunicada 
à Divisão de Fauna para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das 
embarcações e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies 
invasoras nos ambientes a serem trabalhados.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para 
detectar concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna 
para decisão conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade 
de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna 
utilizando técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os 
animais selvagens para fora das áreas contaminadas e monitorará os 
movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após 
avaliação das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados 
equipamentos apropriados tanto para captura (puçás, redes de neblina, 
armadilhas) quanto para o transporte de cada espécie envolvida (caixas tipo 
kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas para 
aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de 
espuma e umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, 
utilizando EPIs e equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de 
acordo com a política de segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos 
contaminados, serão proporcionados os primeiros-socorros e determinado o 
sistema de transporte específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna 
seja utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, 
mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres serão transportadas em caixas 
individuais; tartarugas e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos 
molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas 
utilizadas nestes procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna - 
Parte II (AIUKÁ, 2013).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas 
no Plano de Proteção à Fauna - PPAF), elaborado pela  Aiuká Consultoria em 
Soluções Ambientais para as atividades de perfuração e produção marítima da 
Petrobras na Área Geográfica da Bacia de Santos.

(Fonte: C.L.B. Francini Aiuká)

Pequeno cetáceo*
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Quelônio  (tartaruga oliva)*
(Fonte: www.carangueijo.org.br) 

Pinípedes*
(Fonte: Paulo Torres)

Quelônio (tartaruga verde)*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Ilha Galheta Município: Laguna
Estado: Santa Catarina

Fauna potencialmente presente Comportamento

Mustelídeos aquáticos
Roedores
Pequenos mamíferos

Estes animais são atraídos por ambientes de foz de rios para 
alimentação, reprodução e abrigo. Animais de hábitos tanto 
terrestres quanto aquáticos apresentam maior probabilidade de 
serem contaminados pelo óleo. Os que apresentam somente 
hábitos terrestres podem, ocasionalmente, nadar ou aproximar-se 
das margens, apresentando menor probabilidade de contaminação 
pelo óleo.

Pequenos e Grandes  Cetáceos 

Pequenos cetáceos vivem exclusivamente dentro da água, 
emergindo à superfície para respirar e, dessa forma, a 
probabilidade de contaminação destes animais pelo óleo é alta.

Pinípedes

Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, emergindo a 

superfície para respirar. Podem realizar grandes deslocamentos a 
procura de alimento. A probabilidade de contaminação destes 
animais pelo óleo é alta, podendo transitar através de manchas de 
óleo no mar. Podem inalar gases tóxicos ao respirar nas 
imediações do ponto zero. 

Crocodilianos
Outros Répteis

Estes animais são atraídos por ambientes de manguezal, foz de rio 
e planície de maré para alimentação, reprodução e abrigo. Animais 
de hábitos tanto terrestres quanto aquáticos apresentam maior 
probabilidade de serem contaminados pelo óleo. Os que 
apresentam somente hábitos terrestres podem, ocasionalmente, 
nadar ou aproximar-se das margens, apresentando menor 
probabilidade de contaminação pelo óleo.

Aves Marinhas Costeiras         Aves 
Marinhas Pelagicas         
Anseriformes                                                                     
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas                             
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes

  

As aves são atraídas por ambientes de foz de rio em busca de 
abrigo e alimento. As aves marinhas, mergulhadoras, aquáticas 
pernaltas, anseriformes, limícolas e de rapina apresentam maior 
probabilidade de contaminação pelo óleo enquanto se alimentam ou 
pousam (flutuam) sobre águas mais calmas (exceto aves de rapina).

Pinguins

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se principalmente de 
peixes e cefalópodes. Realizam grandes deslocamentos sazonais 
para águas brasileiras durante os meses de inverno. Não voam, 
portanto passam a maior parte do tempo dentro d'água. Quando em 
terra geralmente estão em suas colônias (ausentes no Brasil). Caso 
um pinguim seja encontrado fora d'água, este animal provavelmente 
precisa de resgate.

Quelônios Marinhos

As tartarugas marinhas ocorrem em todo o litoral brasileiro, tanto 
em águas oceânicas como costeiras. Permanecem a maior parte do 
tempo dentro d’água, emergindo à superfície para respirar. Devido 

aos seus hábitos de vida, a probabilidade de contaminação das 
tartarugas marinhas pelo óleo é alta.

Grande Cetaceo *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras e aves terrestres não 
passeriformes*

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave limicolas*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Pl no nc Va nt Ól na
Ár Ge nt

PPAF AGB
º 

 

Plano de Emergência para Vazament o de Óleo na 
Área Geográf ica da Bacia de Sant os 

PPAF-AGBS 
Part e I – Anexo II 

 

 



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas dos grupos de animais com 

ocorrência na área.

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna e pelas 
equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser recolhidas, documentadas quanto 
a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A presença de carcaças deverá ser comunicada à Divisão 
de Fauna para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das embarcações e dos 
equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos ambientes a serem trabalhados.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar concentrações de 
animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão conjunta sobre a probabilidade de 
contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando técnicas auditivas 
e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para fora das áreas contaminadas e 
monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após avaliação das 
circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados equipamentos apropriados tanto para 
captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) quanto para o transporte de cada espécie envolvida (caixas 
tipo kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas para aves, pinípedes, 
mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de espuma e umedecimento da pele para 
tartarugas e cetáceos).

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando EPIs e equipamentos 
apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a política de segurança para o incidente. Ao 
capturar animais vivos contaminados, serão proporcionados os primeiros-socorros e determinado o 
sistema de transporte específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja utilizando veículos, 
embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres serão 
transportadas em caixas individuais; tartarugas e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos 
molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas nestes procedimentos é 
apresentado no Plano de Proteção à Fauna - Parte II (AIUKÁ, 2013).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no Plano de Proteção à 
Fauna - PPAF), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais para as atividades de 
perfuração e produção marítima da Petrobras na Área Geográfica da Bacia de Santos.

Pequeno cetáceo*
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Quelônio  (tartaruga oliva)*
(Fonte: www.carangueijo.org.br) 

Pinípedes*
(Fonte: Paulo Torres)

Quelônio (tartaruga verde)*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Pl no nc Va nt Ól na
Ár Ge nt

PPAF AGB
º 

 

Plano de Emergência para Vazament o de Óleo na 
Área Geográf ica da Bacia de Sant os 

PPAF-AGBS 
Part e I – Anexo II 

 

 



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Baía de Trapandé Município: Cananéia
Estado: São Paulo

Fauna potencialmente presente Comportamento

Crocodilianos e quelônios Crocodilianos são atraídos por ambientes de 
manguezal, foz de rio e planície de maré para 
alimentação, reprodução e abrigo. Animais 
de hábitos tanto terrestres quanto aquáticos 
apresentam maior probabilidade de serem 
contaminados pelo óleo. Os que apresentam 
somente hábitos terrestres podem, 
ocasionalmente, nadar ou aproximar-se das 
margens, apresentando menor probabilidade 
de contaminação pelo óleo.As tartarugas 
marinhas ocorrem em todo o litoral 
brasileiro, tanto em águas oceânicas como 
costeiras. Permanecem a maior parte do 
tempo dentro d’água, emergindo à superfície 

para respirar. Devido aos seus hábitos de 
vida, a probabilidade de contaminação das 
tartarugas marinhas pelo óleo é alta.

Aves Marinhas Costeiras                                                                                  
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas                             
Aves de Rapina

As aves são atraídas por ambientes de foz de 
rio em busca de abrigo e alimento. As aves 
marinhas, mergulhadoras, aquáticas 
pernaltas, anseriformes, limícolas e de rapina 
apresentam maior probabilidade de 
contaminação pelo óleo enquanto se 
alimentam ou pousam (flutuam) sobre águas 
mais calmas (exceto aves de rapina).

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o 
litoral brasileiro, tanto em águas oceânicas 
como costeiras. Permanecem a maior parte 
do tempo dentro d’água, emergindo à 

superfície para respirar. Devido aos seus 
hábitos de vida, a probabilidade de 
contaminação das tartarugas marinhas pelo 
óleo é alta.

Pequenos  Cetáceos Costeiros Pequenos cetáceos vivem exclusivamente 
dentro da água, emergindo à superfície para 
respirar e, dessa forma, a probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é alta.

Banco de areia com centenas de aves aquáticas
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras e aves terrestres não 
passeriformes*

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave limicolas*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 2º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas dos 

grupos de animais com ocorrência na área.

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de 
Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser 
recolhidas, documentadas quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A 
presença de carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada das 
mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das embarcações 
e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos ambientes a serem 
trabalhados.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar 
concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão 
conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando 
técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para fora 
das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após avaliação 
das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados equipamentos 
apropriados tanto para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) quanto para o 
transporte de cada espécie envolvida (caixas tipo kennel ou de papelão com tamanho, 
ventilação e temperatura apropriadas para aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e 
mamíferos terrestres; colchões de espuma e umedecimento da pele para tartarugas e 
cetáceos).

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando EPIs e 
equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a política de 
segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, serão 
proporcionados os primeiros-socorros e determinado o sistema de transporte específico 
até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja 
utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos 
aquáticos e mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; tartarugas e 
cetáceos sobre um colchão de espuma com panos molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas nestes 
procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna - Parte II (AIUKÁ, 2013).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no Plano de 
Proteção à Fauna - PPAF), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais para 
as atividades de perfuração e produção marítima da Petrobras na Área Geográfica da Bacia 
de Santos.

Pequeno cetáceo*
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Quelônio  (tartaruga oliva)*
(Fonte: www.carangueijo.org.br) 

Pinípedes*
(Fonte: Paulo Torres)

Quelônio (tartaruga verde)*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF - 3º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Estação Ecológica Tupinambás Município:

Estado: São Paulo 

Comportamento

Pinguins

Aves Marinhas Pelágicas                        
Aves Marinhas Costeiras                                                                   
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas 
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes Terrestres

As aves são atraídas por ambientes de foz rio, manguezal 
e planície de maré em busca de abrigo e alimento, sendo 
que as aves marinhas, as mergulhadoras, aquáticas 
pernaltas, anseriformes, limícolas e de rapina apresentam 
maior probabilidade de contaminação pelo óleo enquanto 
se alimentam ou flutuam sobre as águas mais calmas 
(exceto as aves de rapina).
Em planície de maré os animais são atraídos por este 
ambiente buscando alimento e descanso. Ao se 
alimentar, as aves pousam na areia para capturar 
pequenos organismos nela presentes ou pequenos 
peixes presos nas poças de água. Algumas aves 
pernaltas e limícolas utilizam a areia para construir seus 
ninhos e colocar seus ovos em áreas próximas à planície 
de maré e dessa forma, a probabilidade de contaminação 
destas aves pelo óleo é média. Aves marinhas costeiras 
podem utilizar o ambiente insular para reprodução, 
colocando seus ovos no chão, pedras costeiras ou em 
cima de arbustos e árvores. 

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o litoral 
brasileiro, tanto em águas oceânicas como costeiras. 
Permanecem a maior parte do tempo dentro d’água, 

emergindo à superfície para respirar. Devido aos seus 
hábitos de vida, a probabilidade de contaminação das 
tartarugas marinhas pelo óleo é alta.

Pequenos e Grandes Cetáceos                                             Vivem exclusivamente dentro d’água, emergindo a 

superfície para respirar. A probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é alta, podendo 
transitar através de manchas de óleo no mar. Sua pele é 
extremamente fina e sensível, os olhos não tem pálpebra 
ficando expostos todo o tempo, podem ainda inalar 
gases tóxicos ao respirar nas imediações do ponto zero. 

Pinípedes

São Sebastião e Ubatuba

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. Realizam 
grandes deslocamentos sazonais para águas brasileiras 
durante os meses de inverno. Não voam, portanto 
passam a maior parte do tempo dentro d'água. Quando 
em terra geralmente estão em suas colônias (ausentes no 
Brasil). Caso um pinguim seja encontrado fora d'água, 
este animal provavelmente precisa de resgate.

Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, emergindo 

a superfície para respirar. Podem realizar grandes 
deslocamentos a procura de alimento. A probabilidade 
de contaminação destes animais pelo óleo é alta, 
podendo transitar através de manchas de óleo no mar. 
Podem inalar gases tóxicos ao respirar nas imediações 
do ponto zero. 

Fauna potencialmente presente

Cycloramphus faustoi, endêmico de 
Alcatrazes *

(Fonte:R. J. Sawaya )

Aves marinhas limícolas *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Bothropoides alcatraz, endêmica de 
Alcatrazes *

(Fonte: J. P. Mazilli)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF - 3º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Estação Ecológica Tupinambás Município:

Estado: São Paulo 

São Sebastião e Ubatuba

Outros Répteis Estes animais são atraídos por ambientes de manguezal, 
foz de rio e planície de maré para alimentação, 
reprodução e abrigo. Animais de hábitos tanto terrestres 
quanto aquáticos apresentam maior probabilidade de 
serem contaminados pelo óleo. Os que apresentam 
somente hábitos terrestres podem, ocasionalmente, 
nadar ou aproximar-se das margens, apresentando 
menor probabilidade de contaminação pelo óleo No 
Arquipelago de Alcatrazes ocorrem as espécies 
endêmicas Bothropoides alcatraz, Scinax alcatraz e 

Cycloramphus faustoi , todos com hábitos terrestres e 
encontrados exclusivamente na ilha principal do 
Arquipélago.



Plano de Proteção à Fauna (PPAF - 3º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Estação Ecológica Tupinambás Município:

Estado: São Paulo 

São Sebastião e Ubatuba

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no Plano de 
Proteção à Fauna - PPAF março de 2014), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções 
Ambientais para as atividades de perfuração e produção marítima da Petrobras na Área 
Geográfica da Bacia de Santos.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas dos 

grupos de animais com ocorrência na área.

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna 
e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser recolhidas, 
documentadas quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A presença de 
carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das embarcações e 
dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos ambientes a serem 
trabalhados.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar 
concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão conjunta 
sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando 
técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para fora 
das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após avaliação das 
circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados equipamentos apropriados tanto 
para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) quanto para o transporte de cada espécie 
envolvida (caixas tipo kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura 
apropriadas para aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de 
espuma e umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando EPIs e 
equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a política de 
segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, serão proporcionados 
os primeiros-socorros e determinado o sistema de transporte específico até o centro de 
reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja utilizando 
veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e 
mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; tartarugas e cetáceos sobre 
um colchão de espuma com panos molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas nestes 
procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna (Aiuká, 2014).

Pequeno cetáceo *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Cetáceos (baleia-franca-austral)*
(Fonte: V. Ruoppolo - Aiuká)

Scinax alcatraz, Endêmica de 
Alcatrazes *



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 3º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Estação Ecológica Tupiniquins
Município:

Estado: São Paulo 

Fauna potencialmente presente Comportamento

Pinguins

Santos, Itanhaém, Peruíbe e 
Cananéia

Aves Marinhas Costeiras                                                    
Aves Marinhas Pelágicas                 
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas 
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes Terrestres

  

As aves são atraídas pelo ambiente insular em 
busca de abrigo e alimento. As aves marinhas, 
mergulhadoras, aquáticas pernaltas 
apresentam maior probabilidade de 
contaminação pelo óleo enquanto se 
alimentam ou pousam (flutuam) sobre águas 
mais calmas. 

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o 
litoral brasileiro, tanto em águas oceânicas 
como costeiras. Permanecem a maior parte do 
tempo dentro d’água, emergindo à superfície 

para respirar. Devido aos seus hábitos de 
vida, a probabilidade de contaminação das 
tartarugas marinhas pelo óleo é alta.

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. 
Realizam grandes deslocamentos sazonais 
para águas brasileiras durante os meses de 
inverno. Não voam, portanto passam a maior 
parte do tempo dentro d'água. Quando em 
terra geralmente estão em suas colônias 
(ausentes no Brasil). Caso um pinguim seja 
encontrado fora d'água, este animal 
provavelmente precisa de resgate.

Pequenos e Grandes  Cetáceos Pequenos cetáceos vivem exclusivamente 
dentro da água, emergindo à superfície para 
respirar e, dessa forma, a probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é alta.

Pinípedes Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. Podem 
realizar grandes deslocamentos a procura de 
alimento. A probabilidade de contaminação 
destes animais pelo óleo é alta, podendo 
transitar através de manchas de óleo no mar. 
Podem inalar gases tóxicos ao respirar nas 
imediações do ponto zero. 

Aves marinhas costeira *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras e aves terrestres 
não passeriformes*

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave marinha costeira *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 3º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Estação Ecológica Tupiniquins
Município:

Estado: São Paulo 

Santos, Itanhaém, Peruíbe e 
Cananéia

Estratégias de Resposta à Fauna
Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para 
detectar concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para 
decisão conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de 
dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna 
utilizando técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais 
selvagens para fora das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna 
dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após 
avaliação das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados 
equipamentos apropriados tanto para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) 
quanto para o transporte de cada espécie envolvida (caixas tipo kennel ou de 
papelão com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas para aves, pinípedes, 
mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de espuma e 
umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no 
Plano de Proteção à Fauna - PPAF março de  2014), elaborado pela  Aiuká 
Consultoria em Soluções Ambientais para as atividades de perfuração e produção 
marítima da Petrobras na Área Geográfica da Bacia de Santos.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas 

dos grupos de animais com ocorrência na área.

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando 
EPIs e equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a 
política de segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, 
serão proporcionados os primeiros-socorros e determinado o sistema de 
transporte específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja 
utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos 
aquáticos e mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; 
tartarugas e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos molhados cobrindo 
seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas 
nestes procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna (Aiuká, 2014).

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte 
de Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças 
deverão ser recolhidas, documentadas quanto a sua origem e armazenadas em 
sacos de rafia. A presença de carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna 
para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das 
embarcações e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras 
nos ambientes a serem trabalhados.

Pequeno cetáceo *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Pequeno cetáceo *
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Aves marinhas costeiras *

(Fonte: C.L.B. Francini Aiuká)

Não passeriforme terrestre *
(Fonte: Gyorgy Szimuly)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 3º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: APA Cairuçu Município: Parati
Estado: Rio de Janeiro

Fauna potencialmente presente Comportamento

Pequenos e Grandes  Cetáceos Pequenos cetáceos vivem exclusivamente 
dentro da água, emergindo à superfície para 
respirar e, dessa forma, a probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é alta.

Aves Marinhas Costeiras                                                                     
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas                             
Anseriformes
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes Terrestres

  

As aves são atraídas por ambientes de foz de 
rio em busca de abrigo e alimento. As aves 
marinhas, mergulhadoras, aquáticas 
pernaltas, anseriformes, limícolas e de rapina 
apresentam maior probabilidade de 
contaminação pelo óleo enquanto se 
alimentam ou pousam (flutuam) sobre águas 
mais calmas (exceto aves de rapina).

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. 
Realizam grandes deslocamentos sazonais 
para águas brasileiras durante os meses de 
inverno. Não voam, portanto passam a maior 
parte do tempo dentro d'água. Quando em 
terra geralmente estão em suas colônias 
(ausentes no Brasil). Caso um pinguim seja 
encontrado fora d'água, este animal 
provavelmente precisa de resgate.

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o 
litoral brasileiro, tanto em águas oceânicas 
como costeiras. Permanecem a maior parte do 
tempo dentro d’água, emergindo à superfície 

para respirar. Devido aos seus hábitos de 
vida, a probabilidade de contaminação das 
tartarugas marinhas pelo óleo é alta.

Pinguins

Pinípedes Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. Podem 
realizar grandes deslocamentos a procura de 
alimento. A probabilidade de contaminação 
destes animais pelo óleo é alta, podendo 
transitar através de manchas de óleo no mar. 
Podem inalar gases tóxicos ao respirar nas 
imediações do ponto zero. 

Crocodilianos
Outros Répteis

Estes animais são atraídos por ambientes de 
manguezal, foz de rio e planície de maré para 
alimentação, reprodução e abrigo. Animais de 
hábitos tanto terrestres quanto aquáticos 
apresentam maior probabilidade de serem 
contaminados pelo óleo. Os que apresentam 
somente hábitos terrestres podem, 
ocasionalmente, nadar ou aproximar-se das 
margens, apresentando menor probabilidade 
de contaminação pelo óleo.

Aves marinhas costeiras e aves marinhas 
limícolas *

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras e aves terrestres 
não passeriformes*

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave marinha costeira *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 3º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Estratégias de Resposta à Fauna
Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas 

dos grupos de animais com ocorrência na área.

Mustelídeos aquáticos
Roedores
Pequenos mamíferos

Estes animais são atraídos por ambientes de 
foz de rios para alimentação, reprodução e 
abrigo. Animais de hábitos tanto terrestres 
quanto aquáticos apresentam maior 
probabilidade de serem contaminados pelo 
óleo. Os que apresentam somente hábitos 
terrestres podem, ocasionalmente, nadar ou 
aproximar-se das margens, apresentando 
menor probabilidade de contaminação pelo 
óleo.

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte 
de Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças 
deverão ser recolhidas, documentadas quanto a sua origem e armazenadas em 
sacos de rafia. A presença de carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna 
para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das 
embarcações e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras 
nos ambientes a serem trabalhados.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para 
detectar concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para 
decisão conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de 
dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna 
utilizando técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais 
selvagens para fora das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna 
dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após 
avaliação das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados 
equipamentos apropriados tanto para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) 
quanto para o transporte de cada espécie envolvida (caixas tipo kennel ou de 
papelão com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas para aves, pinípedes, 
mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de espuma e 
umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando 
EPIs e equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a 
política de segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, 
serão proporcionados os primeiros-socorros e determinado o sistema de 
transporte específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja 
utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos 
aquáticos e mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; 
tartarugas e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos molhados cobrindo 
seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas 
nestes procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna (Aiuká, 2014).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no 
Plano de Proteção à Fauna - PPAF março de 2014), elaborado pela  Aiuká 
Consultoria em Soluções Ambientais para as atividades de perfuração e produção 
marítima da Petrobras na Área Geográfica da Bacia de Santos.

Quelônio (tartaruga de verde) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave limícola*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 3º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: APA Guaraqueçaba Município: Guaraqueçaba
Estado: Paraná

Fauna potencialmente presente Comportamento

Pequenos e Grandes  
Cetáceos 

Pequenos cetáceos vivem exclusivamente 
dentro da água, emergindo à superfície para 
respirar e, dessa forma, a probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é alta.

Aves Marinhas Costeiras                                                                     
Aves Aquáticas 
Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas                             
Anseriformes
Aves de Rapina
Não Passeriformes 
Terrestres
Passeriformes Terrestres

  

As aves são atraídas por ambientes de foz de 
rio em busca de abrigo e alimento. As aves 
marinhas, mergulhadoras, aquáticas 
pernaltas, anseriformes, limícolas e de rapina 
apresentam maior probabilidade de 
contaminação pelo óleo enquanto se 
alimentam ou pousam (flutuam) sobre águas 
mais calmas (exceto aves de rapina).

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. 
Realizam grandes deslocamentos sazonais 
para águas brasileiras durante os meses de 
inverno. Não voam, portanto passam a maior 
parte do tempo dentro d'água. Quando em 
terra geralmente estão em suas colônias 
(ausentes no Brasil). Caso um pinguim seja 
encontrado fora d'água, este animal 
provavelmente precisa de resgate.

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o 
litoral brasileiro, tanto em águas oceânicas 
como costeiras. Permanecem a maior parte do 
tempo dentro d’água, emergindo à superfície 

para respirar. Devido aos seus hábitos de 
vida, a probabilidade de contaminação das 
tartarugas marinhas pelo óleo é alta.

Pinguins

Pinípedes Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. Podem 
realizar grandes deslocamentos a procura de 
alimento. A probabilidade de contaminação 
destes animais pelo óleo é alta, podendo 
transitar através de manchas de óleo no mar. 
Podem inalar gases tóxicos ao respirar nas 
imediações do ponto zero. 

Crocodilianos
Outros Répteis

Estes animais são atraídos por ambientes de 
manguezal, foz de rio e planície de maré para 
alimentação, reprodução e abrigo. Animais de 
hábitos tanto terrestres quanto aquáticos 
apresentam maior probabilidade de serem 
contaminados pelo óleo. Os que apresentam 
somente hábitos terrestres podem, 
ocasionalmente, nadar ou aproximar-se das 
margens, apresentando menor probabilidade 
de contaminação pelo óleo.

Aves marinhas costeiras 
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Papagaio da Cara Roxa, Endêmico da Região
(Fonte: SharPx)

Ave marinha costeira *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 3º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

Mustelídeos aquáticos
Roedores
Pequenos mamíferos

Estes animais são atraídos por ambientes de 
foz de rios para alimentação, reprodução e 
abrigo. Animais de hábitos tanto terrestres 
quanto aquáticos apresentam maior 
probabilidade de serem contaminados pelo 
óleo. Os que apresentam somente hábitos 
terrestres podem, ocasionalmente, nadar ou 
aproximar-se das margens, apresentando 
menor probabilidade de contaminação pelo 
óleo.

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e 
Transporte de Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As 
carcaças deverão ser recolhidas, documentadas quanto a sua origem e 
armazenadas em sacos de rafia. A presença de carcaças deverá ser 
comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das 
embarcações e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies 
invasoras nos ambientes a serem trabalhados.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para 
detectar concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna 
para decisão conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade 
de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna 
utilizando técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os 
animais selvagens para fora das áreas contaminadas e monitorará os 
movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após 
avaliação das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados 
equipamentos apropriados tanto para captura (puçás, redes de neblina, 
armadilhas) quanto para o transporte de cada espécie envolvida (caixas tipo 
kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas para 
aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de 
espuma e umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, 
utilizando EPIs e equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de 
acordo com a política de segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos 
contaminados, serão proporcionados os primeiros-socorros e determinado o 
sistema de transporte específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna 
seja utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, 
mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres serão transportadas em caixas 
individuais; tartarugas e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos 
molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas 
utilizadas nestes procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna 
(Aiuká, 2014).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas 
no Plano de Proteção à Fauna - PPAF março de 2014), elaborado pela  Aiuká 
Consultoria em Soluções Ambientais para as atividades de perfuração e 
produção marítima da Petrobras na Área Geográfica da Bacia de Santos.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente 

representativas dos grupos de animais com ocorrência na área.

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave marinha costeira *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras e aves terrestres 
não passeriformes*

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave marinha costeira *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 3º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade: Parque Nacional do Superagüí Município: Guaraqueçaba
Estado: Paraná

Fauna potencialmente presente Comportamento

Pequenos e Grandes  
Cetáceos 

Pequenos cetáceos vivem exclusivamente 
dentro da água, emergindo à superfície para 
respirar e, dessa forma, a probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é alta.

Aves Marinhas Costeiras                                                                     
Aves Aquáticas 
Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas                             
Anseriformes
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes Terrestres

  

As aves são atraídas por ambientes de foz de 
rio em busca de abrigo e alimento. As aves 
marinhas, mergulhadoras, aquáticas 
pernaltas, anseriformes, limícolas e de rapina 
apresentam maior probabilidade de 
contaminação pelo óleo enquanto se 
alimentam ou pousam (flutuam) sobre águas 
mais calmas (exceto aves de rapina).

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. 
Realizam grandes deslocamentos sazonais 
para águas brasileiras durante os meses de 
inverno. Não voam, portanto passam a maior 
parte do tempo dentro d'água. Quando em 
terra geralmente estão em suas colônias 
(ausentes no Brasil). Caso um pinguim seja 
encontrado fora d'água, este animal 
provavelmente precisa de resgate.

Quelônios Marinhos As tartarugas marinhas ocorrem em todo o 
litoral brasileiro, tanto em águas oceânicas 
como costeiras. Permanecem a maior parte do 
tempo dentro d’água, emergindo à superfície 

para respirar. Devido aos seus hábitos de 
vida, a probabilidade de contaminação das 
tartarugas marinhas pelo óleo é alta.

Pinguins

Pinípedes Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. Podem 
realizar grandes deslocamentos a procura de 
alimento. A probabilidade de contaminação 
destes animais pelo óleo é alta, podendo 
transitar através de manchas de óleo no mar. 
Podem inalar gases tóxicos ao respirar nas 
imediações do ponto zero. 

Crocodilianos
Outros Répteis

Estes animais são atraídos por ambientes de 
manguezal, foz de rio e planície de maré para 
alimentação, reprodução e abrigo. Animais de 
hábitos tanto terrestres quanto aquáticos 
apresentam maior probabilidade de serem 
contaminados pelo óleo. Os que apresentam 
somente hábitos terrestres podem, 
ocasionalmente, nadar ou aproximar-se das 
margens, apresentando menor probabilidade 
de contaminação pelo óleo.

Mico Leão da Cára Preta, Endêmico da 
região*

(Fonte: Paulo Proccopio)

Aves marinhas costeiras e aves terrestres 
não passeriformes*

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 3º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

Mustelídeos aquáticos
Roedores
Pequenos mamíferos

Estes animais são atraídos por ambientes de 
foz de rios para alimentação, reprodução e 
abrigo. Animais de hábitos tanto terrestres 
quanto aquáticos apresentam maior 
probabilidade de serem contaminados pelo 
óleo. Os que apresentam somente hábitos 
terrestres podem, ocasionalmente, nadar ou 
aproximar-se das margens, apresentando 
menor probabilidade de contaminação pelo 
óleo.

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e 
Transporte de Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As 
carcaças deverão ser recolhidas, documentadas quanto a sua origem e 
armazenadas em sacos de rafia. A presença de carcaças deverá ser comunicada 
à Divisão de Fauna para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das 
embarcações e dos equipamentos para evitar a introdução de espécies 
invasoras nos ambientes a serem trabalhados.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para 
detectar concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna 
para decisão conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade 
de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna 
utilizando técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os 
animais selvagens para fora das áreas contaminadas e monitorará os 
movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após 
avaliação das circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados 
equipamentos apropriados tanto para captura (puçás, redes de neblina, 
armadilhas) quanto para o transporte de cada espécie envolvida (caixas tipo 
kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas para 
aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de 
espuma e umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, 
utilizando EPIs e equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de 
acordo com a política de segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos 
contaminados, serão proporcionados os primeiros-socorros e determinado o 
sistema de transporte específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna 
seja utilizando veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, 
mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres serão transportadas em caixas 
individuais; tartarugas e cetáceos sobre um colchão de espuma com panos 
molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas 
utilizadas nestes procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna 
(Aiuká 2014).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas 
no Plano de Proteção à Fauna - PPAF março de 2014), elaborado pela  Aiuká 
Consultoria em Soluções Ambientais para as atividades de perfuração e 
produção marítima da Petrobras na Área Geográfica da Bacia de Santos.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas 

dos grupos de animais com ocorrência na área.

Quelônio (tartaruga verde) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave marinha costeira*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras e aves terrestres 
não passeriformes*

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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Plano de Proteção à Fauna (PPAF 4º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade:APA da Baleia Franca Município:

Estado: Santa Catarina

Florianópolis, Garopaba,  Imbituba,  
Içara,  Jaguaruna,  Laguna, Palhoça,  
Paulo Lopes e Tubarão

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se principalmente 
de peixes e cefalópodes. Realizam grandes deslocamentos 
sazonais para águas brasileiras durante os meses de 
inverno. Não voam, portanto passam a maior parte do 
tempo dentro d'água. Quando em terra geralmente estão em 
suas colônias (ausentes no Brasil). Caso um pinguim seja 
encontrado fora d'água, este animal provavelmente precisa 
de resgate.

Fauna potencialmente presente Comportamento
Aves Marinhas Pelágicas                        
Aves Marinhas Costeiras                   
Pinguins                                                   
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Anseriformes
Aves Limícolas 
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes 

As aves são atraídas por ambientes de foz rio, manguezal e 
planície de maré em busca de abrigo e alimento, sendo que 
as aves marinhas, as mergulhadoras, aquáticas pernaltas, 
anseriformes, limícolas e de rapina apresentam maior 
probabilidade de contaminação pelo óleo enquanto se 
alimentam ou flutuam sobre as águas mais calmas (exceto 
as aves de rapina).
Em planície de maré os animais são atraídos por este 
ambiente buscando alimento e descanso. Ao se alimentar, 
as aves pousam na areia para capturar pequenos 
organismos nela presentes ou pequenos peixes presos nas 
poças de água. Algumas aves pernaltas e limícolas utilizam 
a areia para construir seus ninhos e colocar seus ovos em 
áreas próximas à planície de maré e dessa forma, a 
probabilidade de contaminação destas aves pelo óleo é 
média. Aves marinhas costeiras podem utilizar o ambiente 
insular para reprodução, colocando seus ovos no chão, 
pedras costeiras ou em cima de arbustos e arvores. 

Quelônios As tartarugas marinhas ocorrem em todo o litoral brasileiro, 
tanto em águas oceânicas como costeiras. Permanecem a 
maior parte do tempo dentro d’água, emergindo à superfície 

para respirar. Devido aos seus hábitos de vida, a 
probabilidade de contaminação das tartarugas marinhas 
pelo óleo é alta.

Pequenos e Grandes Cetáceos                                             

Vivem exclusivamente dentro d’água, emergindo a 

superfície para respirar. A probabilidade de contaminação 
destes animais pelo óleo é alta, podendo transitar através 
de manchas de óleo no mar. Sua pele é extremamente fina 
e sensível, os olhos não tem pálpebra ficando expostos 
todo o tempo, podem ainda inalar gases tóxicos ao respirar 
nas imediações do ponto zero. 

Mustelídeos aquáticos
Roedores
Pequenos mamíferos

Estes animais são atraídos por ambientes de manguezal, 
foz de rio e planície de maré para alimentação, reprodução 
e abrigo. Animais de hábitos tanto terrestres quanto 
aquáticos apresentam maior probabilidade de serem 
contaminados pelo óleo. Os que apresentam somente 
hábitos terrestres podem, ocasionalmente, nadar ou 
aproximar-se das margens, apresentando menor 
probabilidade de contaminação pelo óleo.

Pinguins

Aves aquáticas mergulhadoras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas limícolas *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave marinha costeira *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga verde) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 4º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade:APA da Baleia Franca Município:

Estado: Santa Catarina

Florianópolis, Garopaba,  Imbituba,  
Içara,  Jaguaruna,  Laguna, Palhoça,  
Paulo Lopes e Tubarão

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

Crocodilianos
Outros Répteis Estes animais são atraídos por ambientes de manguezal, 

foz de rio e planície de maré para alimentação, reprodução 
e abrigo. Animais de hábitos tanto terrestres quanto 
aquáticos apresentam maior probabilidade de serem 
contaminados pelo óleo. Os que apresentam somente 
hábitos terrestres podem, ocasionalmente, nadar ou 
aproximar-se das margens, apresentando menor 
probabilidade de contaminação pelo óleo.

Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, emergindo a 

superfície para respirar. Podem realizar grandes 
deslocamentos a procura de alimento. A probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é alta, podendo 
transitar através de manchas de óleo no mar. Podem inalar 
gases tóxicos ao respirar nas imediações do ponto zero. 

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no Plano de Proteção 
à Fauna - PPAF Dezembro 2013), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais para as 
atividades de perfuração e produção marítima da Petrobras na Área Geográfica da Bacia de Santos.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas dos 

grupos de animais com ocorrência na área.

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna e pelas 
equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser recolhidas, documentadas 
quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A presença de carcaças deverá ser 
comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada das mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das embarcações e dos 
equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos ambientes a serem trabalhados.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar concentrações 
de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão conjunta sobre a probabilidade 
de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando técnicas 
auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para fora das áreas 
contaminadas e monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após avaliação das 
circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados equipamentos apropriados tanto para 
captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) quanto para o transporte de cada espécie envolvida 
(caixas tipo kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura apropriadas para aves, 
pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões de espuma e umedecimento da 
pele para tartarugas e cetáceos).

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando EPIs e 
equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a política de segurança 
para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, serão proporcionados os primeiros-
socorros e determinado o sistema de transporte específico até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja utilizando 
veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos 
terrestres serão transportadas em caixas individuais; tartarugas e cetáceos sobre um colchão de 
espuma com panos molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas nestes 
procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna (AIUKÁ, 2013).

Pinípedes

Pequeno cetáceo *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Cetáceos (baleia-franca-austral)*
(Fonte: V. Ruoppolo - Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 4º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade:APA de Anhatomirim Município: Governador Celso Ramos
Estado: Santa Catarina

Aves Marinhas Costeiras                                                      
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Anseriformes
Aves Limícolas 
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes

  

As aves são atraídas por ambientes de foz de 
rio em busca de abrigo e alimento. As aves 
marinhas, mergulhadoras, aquáticas pernaltas, 
anseriformes, limícolas e de rapina apresentam 
maior probabilidade de contaminação pelo óleo 
enquanto se alimentam ou pousam (flutuam) 
sobre águas mais calmas (exceto aves de 
rapina).

Quelônios As tartarugas marinhas ocorrem em todo o 
litoral brasileiro, tanto em águas oceânicas 
como costeiras. Permanecem a maior parte do 
tempo dentro d’água, emergindo à superfície 

para respirar. Devido aos seus hábitos de vida, 
a probabilidade de contaminação das tartarugas 
marinhas pelo óleo é alta.

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. 
Realizam grandes deslocamentos sazonais para 
águas brasileiras durante os meses de inverno. 
Não voam, portanto passam a maior parte do 
tempo dentro d'água. Quando em terra 
geralmente estão em suas colônias (ausentes 
no Brasil). Caso um pinguim seja encontrado 
fora d'água, este animal provavelmente precisa 
de resgate.

Pequenos Cetáceos Pequenos cetáceos vivem exclusivamente 
dentro da água, emergindo à superfície para 
respirar e, dessa forma, a probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é alta.

Mustelídeos aquáticos
Roedores
Pequenos mamíferos

Estes animais são atraídos por ambientes de 
foz de rios para alimentação, reprodução e 
abrigo. Animais de hábitos tanto terrestres 
quanto aquáticos apresentam maior 
probabilidade de serem contaminados pelo 
óleo. Os que apresentam somente hábitos 
terrestres podem, ocasionalmente, nadar ou 
aproximar-se das margens, apresentando 
menor probabilidade de contaminação pelo 
óleo.

Pinípedes
Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. Podem 
realizar grandes deslocamentos a procura de 
alimento. A probabilidade de contaminação 
destes animais pelo óleo é alta, podendo 
transitar através de manchas de óleo no mar. 
Podem inalar gases tóxicos ao respirar nas 
imediações do ponto zero. 

Crocodilianos
Outros Répteis Estes animais são atraídos por ambientes de 

manguezal, foz de rio e planície de maré para 
alimentação, reprodução e abrigo. Animais de 
hábitos tanto terrestres quanto aquáticos 
apresentam maior probabilidade de serem 
contaminados pelo óleo. Os que apresentam 
somente hábitos terrestres podem, 
ocasionalmente, nadar ou aproximar-se das 
margens, apresentando menor probabilidade de 
contaminação pelo óleo.

ComportamentoFauna potencialmente presente

Pinguins Aves marinhas costeiras e aves marinhas 
limícolas *

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras e aves terrestres 
não passeriformes*

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave marinha costeira *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 4º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade:APA de Anhatomirim Município: Governador Celso Ramos
Estado: Santa Catarina

Estratégias de Resposta à Fauna
Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar 
concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão conjunta 
sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando 
técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para fora 
das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após avaliação das 
circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados equipamentos apropriados 
tanto para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) quanto para o transporte de cada 
espécie envolvida (caixas tipo kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura 
apropriadas para aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões 
de espuma e umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no Plano de 
Proteção à Fauna - PPAF Dezembro 2013), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções 
Ambientais para as atividades de perfuração e produção marítima da Petrobras na Área 
Geográfica da Bacia de Santos.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas dos 

grupos de animais com ocorrência na área.

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando EPIs e 
equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a política de 
segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, serão proporcionados 
os primeiros-socorros e determinado o sistema de transporte específico até o centro de 
reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja utilizando 
veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e 
mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; tartarugas e cetáceos 
sobre um colchão de espuma com panos molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas nestes 
procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna (AIUKÁ, 2013).

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de 
Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser 
recolhidas, documentadas quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A 
presença de carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada das 
mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das embarcações e 
dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos ambientes a serem 
trabalhados. Pequeno cetáceo *

(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Pequeno cetáceo *
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Não passeriforme terrestre *
(Fonte: Gyorgy Szimuly)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 4º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade:Reserva Biológica Marinha do Arvoredo Município:Bombinhas, Florianópolis e 
Governador Celso Ramos
Estado: Santa Catarina

Fauna potencialmente presente

Pequenos e Grandes Cetáceos
Vivem exclusivamente dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. A 
probabilidade de contaminação destes animais 
pelo óleo é alta, podendo transitar através de 
manchas de óleo no mar. Sua pele é 
extremamente fina e sensível, os olhos não tem 
pálpebra ficando expostos todo o tempo, 
podem ainda inalar gases tóxicos ao respirar 
nas imediações do ponto zero. 

Pinguins

Comportamento

Crocodilianos
Outros Répteis

Estes animais são atraídos por ambientes de 
manguezal, foz de rio e planície de maré para 
alimentação, reprodução e abrigo. Animais de 
hábitos tanto terrestres quanto aquáticos 
apresentam maior probabilidade de serem 
contaminados pelo óleo. Os que apresentam 
somente hábitos terrestres podem, 
ocasionalmente, nadar ou aproximar-se das 
margens, apresentando menor probabilidade de 
contaminação pelo óleo.

Pinípedes
Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. Podem 
realizar grandes deslocamentos a procura de 
alimento. A probabilidade de contaminação 
destes animais pelo óleo é alta, podendo 
transitar através de manchas de óleo no mar. 
Podem inalar gases tóxicos ao respirar nas 
imediações do ponto zero. 

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. 
Realizam grandes deslocamentos sazonais para 
águas brasileiras durante os meses de inverno. 
Não voam, portanto passam a maior parte do 
tempo dentro d'água. Quando em terra 
geralmente estão em suas colônias (ausentes 
no Brasil). Caso um pinguim seja encontrado 
fora d'água, este animal provavelmente precisa 
de resgate.

Aves Marinhas Pelágicas              
Aves Marinhas Costeiras                           
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas
Aves Limícolas 
Aves de Rapina
Não Passeriformes Terrestres
Passeriformes 

As aves são atraídas por ambientes de foz de 
rio em busca de abrigo e alimento. As aves 
marinhas, mergulhadoras, aquáticas pernaltas, 
anseriformes, limícolas e de rapina apresentam 
maior probabilidade de contaminação pelo óleo 
enquanto se alimentam ou pousam (flutuam) 
sobre águas mais calmas (exceto aves de 
rapina).

Quelônios As tartarugas marinhas ocorrem em todo o 
litoral brasileiro, tanto em águas oceânicas 
como costeiras. Permanecem a maior parte do 
tempo dentro d’água, emergindo à superfície 

para respirar. Devido aos seus hábitos de vida, 
a probabilidade de contaminação das tartarugas 
marinhas pelo óleo é alta.

Ave limícola*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga de pente) *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 4º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade:Reserva Biológica Marinha do Arvoredo Município:Bombinhas, Florianópolis e 
Governador Celso Ramos
Estado: Santa Catarina

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de 
Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser 
recolhidas, documentadas quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A 
presença de carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada das 
mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das embarcações e 
dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos ambientes a serem 
trabalhados.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente 

representativas dos grupos de animais com ocorrência na área.

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando EPIs e 
equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a política de 
segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, serão 
proporcionados os primeiros-socorros e determinado o sistema de transporte específico 
até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja utilizando 
veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e 
mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; tartarugas e cetáceos 
sobre um colchão de espuma com panos molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas nestes 
procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna (AIUKÁ, 2013).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no Plano de 
Proteção à Fauna - PPAF Dezembro 2013), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções 
Ambientais para as atividades de perfuração e produção marítima da Petrobras na Área 
Geográfica da Bacia de Santos.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar 
concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão 
conjunta sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando 
técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para fora 
das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após avaliação das 
circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados equipamentos apropriados 
tanto para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) quanto para o transporte de cada 
espécie envolvida (caixas tipo kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e 
temperatura apropriadas para aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos 
terrestres; colchões de espuma e umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

Pequeno cetáceo *
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Quelônio (tartaruga verde) 
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Pinguins*
(Fonte: V. Ruoppolo – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 4º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade:REVIS Ilha dos Lobos Município:Torres
Estado: Rio Grande do Sul

Fauna potencialmente presente Comportamento

Pinguins

Aves Marinhas Pelágicas               
Aves Marinhas Costeiras                             
Aves Aquáticas Mergulhadoras
Aves Aquáticas Pernaltas 

As aves são atraídas pelo ambiente insular em 
busca de abrigo e alimento. As aves marinhas, 
mergulhadoras, aquáticas pernaltas apresentam 
maior probabilidade de contaminação pelo óleo 
enquanto se alimentam ou pousam (flutuam) 
sobre águas mais calmas. 

Quelônios As tartarugas marinhas ocorrem em todo o 
litoral brasileiro, tanto em águas oceânicas 
como costeiras. Permanecem a maior parte do 
tempo dentro d’água, emergindo à superfície 

para respirar. Devido aos seus hábitos de vida, a 
probabilidade de contaminação das tartarugas 
marinhas pelo óleo é alta.

Pequenos e Grandes Cetáceos Vivem exclusivamente dentro d’água, emergindo 

a superfície para respirar. A probabilidade de 
contaminação destes animais pelo óleo é alta, 
podendo transitar através de manchas de óleo 
no mar. Sua pele é extremamente fina e sensível, 
os olhos não tem pálpebra ficando expostos 
todo o tempo, podem ainda inalar gases tóxicos 
ao respirar nas imediações do ponto zero. 

Pinípedes Vivem em ambiente terrestre e dentro d’água, 

emergindo a superfície para respirar. Buscam 
esse ambiente insular para reprodução, 
alimentação e abrigo. Podem realizar grandes 
deslocamentos a procura de alimento. A 
probabilidade de contaminação destes animais 
pelo óleo é alta, podendo transitar através de 
manchas de óleo no mar. Podem inalar gases 
tóxicos ao respirar nas imediações do ponto 
zero. 

Pinguins são aves marinhas, alimentam-se 
principalmente de peixes e cefalópodes. 
Realizam grandes deslocamentos sazonais para 
águas brasileiras durante os meses de inverno. 
Não voam, portanto passam a maior parte do 
tempo dentro d'água. Quando em terra 
geralmente estão em suas colônias (ausentes 
no Brasil). Caso um pinguim seja encontrado 
fora d'água, este animal provavelmente precisa 
de resgate.

Aves aquáticas mergulhadoras*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Ave aquática pernalta*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Aves marinhas costeiras*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)

Pinguins*
(Fonte: V. Ruoppolo – Aiuká)



Plano de Proteção à Fauna (PPAF 4º Trimestre) - AGBS

ANEXO II: Fichas estratégicas  para Proteção à Fauna 

Localidade:REVIS Ilha dos Lobos Município:Torres
Estado: Rio Grande do Sul

Estratégias de Resposta à Fauna

Resposta Primária:

Resposta Secundária (fauna não oleada):

Resposta Terciária (fauna oleada):

Observação

CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna, utilizando EPIs e 
equipamentos apropriados para cada espécie envolvida e de acordo com a política de 
segurança para o incidente. Ao capturar animais vivos contaminados, serão 
proporcionados os primeiros-socorros e determinado o sistema de transporte específico 
até o centro de reabilitação.
TRANSPORTE: será realizado pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna seja utilizando 
veículos, embarcações ou helicóptero. As aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e 
mamíferos terrestres serão transportadas em caixas individuais; tartarugas e cetáceos 
sobre um colchão de espuma com panos molhados cobrindo seu corpo.
REABILITAÇÃO / CATIVEIRO / SOLTURA: o detalhamento das técnicas utilizadas nestes 
procedimentos é apresentado no Plano de Proteção à Fauna AIUKÁ 2013).

Informações adicionais a respeito da resposta à fauna podem ser encontradas no Plano de 
Proteção à Fauna - PPAF Dezembro 2013), elaborado pela  Aiuká Consultoria em Soluções 
Ambientais para as atividades de perfuração e produção marítima da Petrobras na Área 
Geográfica da Bacia de Santos.

*As fotos de fauna apresentadas neste documento são meramente representativas dos 

grupos de animais com ocorrência na área.

DETECÇÃO: o Grupo de Monitoramento de fauna analisará o ambiente para detectar 
concentrações de animais sem óleo e comunicará à Divisão de Fauna para decisão conjunta 
sobre a probabilidade de contaminação e a necessidade de dispersão.
DISPERSÃO: será realizada apenas pela Equipe de Afugentamento de Fauna utilizando 
técnicas auditivas e/ou visuais, com o objetivo de afugentar os animais selvagens para fora 
das áreas contaminadas e monitorará os movimentos da fauna dissuadida.
CAPTURA: será realizada pela Equipe de Captura e Transporte de Fauna após avaliação das 
circunstâncias, espécies e áreas envolvidas. Serão utilizados equipamentos apropriados 
tanto para captura (puçás, redes de neblina, armadilhas) quanto para o transporte de cada 
espécie envolvida (caixas tipo kennel ou de papelão com tamanho, ventilação e temperatura 
apropriadas para aves, pinípedes, mustelídeos aquáticos e mamíferos terrestres; colchões 
de espuma e umedecimento da pele para tartarugas e cetáceos).

COLETA DE CARCAÇAS OLEADAS: realizada pela Equipe de Captura e Transporte de 
Fauna e pelas equipes de limpeza de praia, após orientação. As carcaças deverão ser 
recolhidas, documentadas quanto a sua origem e armazenadas em sacos de rafia. A 
presença de carcaças deverá ser comunicada à Divisão de Fauna para entrega/retirada das 
mesmas.
CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS: deverá haver controle/inspeção das embarcações e 
dos equipamentos para evitar a introdução de espécies invasoras nos ambientes a serem 
trabalhados.

Pequeno cetáceo*
(Fonte: www.swfsc.nmfs.noaa.gov) 

Quelônio  (tartaruga oliva)*
(Fonte: www.carangueijo.org.br) 

Pinípedes*
(Fonte: Paulo Torres)

Quelônio (tartaruga verde)*
(Fonte: C.L.B. Francini – Aiuká)
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N° Espécie
Nome

Popular
Classificação Sazonalidade

Estágio ciclo

biológico

Tolerância

Presença

Humana

Perturbação

Antrópica
N° de indivíduos Registro

Status

IUCN

Status

MMA
Origem

Probabilidade

de

contaminação

Vulnerabilidade

ao óleo

hábitos de vida

Vulnerabilidade

ao óleo efeitos

na sobrevivência

Sensibilidade à

reabilitação do

animal

contaminado

1 Aphrodroma brevirostris
Grazina de

bico curto

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

2
Calonectris diomedea

borealis

Pardela de

bico

amarelo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

3 Chionis albus
Pomba

antártica

Ave marinha

pelágica

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

4 Daption capense
Pomba do

cabo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição/e

xercícios de tiro

dados insuficientes BM LC VS alta alta alta alta

5 Diomedea exulans
Albatroz

gigante

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU VU VS alta alta alta alta

6 Fregetta tropica

Painho de

barriga

preta

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

7 Macronectes giganteus
Petrel

gigante

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta média

8 Oceanites oceanicus
Alma de

mestre

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BM LC VS alta alta alta alta

9 Oceanodroma leucorhoa

Painho de

cauda

furcada

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

10 Pachyptila belcheri
Faigão de

bico fino

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

11 Pachyptila desolata Faigão rola
Ave marinha

pelágica
junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

12 Pachyptila vittata
Faigão de

bico largo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BCM LC VS alta alta alta alta

13 Pelagodroma marina

Painho de

ventre

branco

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

14 Phoebetria fusca
Albatroz

negro

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C EN VS alta alta alta alta

15 Phoebetria palpebrata

Piau de

costas

claras

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

16
Procellaria

aequinoctialis

Pardela

preta

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU VU VS alta alta alta alta

17 Procellaria cinerea
Pardela

cinza

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

18 Procellaria conspicillata
Pardela de

óculos

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU EN VS alta alta alta alta
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N° Espécie
Nome

Popular
Classificação Sazonalidade

Estágio ciclo

biológico

Tolerância

Presença

Humana

Perturbação

Antrópica
N° de indivíduos Registro

Status

IUCN

Status

MMA
Origem

Probabilidade

de

contaminação

Vulnerabilidade

ao óleo

hábitos de vida

Vulnerabilidade

ao óleo efeitos

na sobrevivência

Sensibilidade à

reabilitação do

animal

contaminado

19 Pterodroma incerta

Grazina de

brriga

branca

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C EN EN VS alta alta alta alta

20 Puffinus gravis

Bobo

grande de

sobre

branco

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC LC VS alta alta alta alta

21 Puffinus griseus
Bobo

escuro

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

22 Puffinus puffinus
Bobo

pequeno

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VN alta alta alta alta

23
Stercorarius

maccormicki

Mandrião

do sul

Ave marinha

pelágica
junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

24 Stercorarius parasiticus

Gaivota

rapineira

comum

Ave marinha

pelágica

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC VN alta alta alta alta

25 Stercorarius skua
Mandrião

grande

Ave marinha

pelágica

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição/e

xercícios de tiro

dados insuficientes C LC VN alta alta alta alta

26 Thalassarche cauta
Albatroz

medroso

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

27
Thalassarche

chlororhynchos

Albatroz de

nariz

amarelo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU VU VS alta alta alta alta

28
Thalassarche

melanophris

Albatroz de

sobrancelha

negra

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC EN VU VS alta alta alta alta

29 Spheniscus magellanicus
Pinguim de

magalhães
Piguins maio a outubro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma
pesca, poluição dados insuficientes BCM NT VS alta alta alta média

30 Anous stolidus
Trinta réis

escuro

Ave marinha

costeira

fevereiro a

setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VC/BR alta alta alta alta

31 Chilidonias niger
Trinta réis

negro

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

32
Chroicocephalus

cirrocephalus

Gaivota de

cabeça

cinza

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

33
Chroicocephalus

maculipenis

Gaivota

maria velha

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

34 Fregata magnificens
Tesourão;

Fragata

Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

35 Gelochelidon nilotica

Trinta réis

de bico

preto

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VC/BR alta alta alta alta

36 Larus dominicanus Gaivotão
Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R alta alta alta média
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37 Leucophaeus atricilla
Gaivota

alegre

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

38 Phaetusa simplex
Trinta réis

grande

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VC/BR alta alta alta alta

39 Sterna hirundinacea

Trinta réis

de bico

vermelho

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

40 Sterna hirundo
Trinta réis

boreal

Ave marinha

costeira

dezembro a

fevereiro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

41 Sterna trudeaui

Trinta réis

de coroa

branca

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

42 Sterna vittata
Trinta réis

antártico

Ave marinha

costeira

fevereiro a

setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

43 Sternulla superciliaris
Trinta réis

anão

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes BC LC VC/BR alta alta alta alta

44 Sula leucogaster
Atobá

pardo

Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

45 Thalasseus acuflavidus
Trinta réis

de bando

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC

VN, VS,

R
alta alta alta alta

46 Thalasseus maximus
Trinta réis

real

Ave marinha

costeira

Junho a

dezembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VN, VS alta alta alta alta

47 Anhinga anhinga Biguatinga
Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

48
Phalacrocorax

brasilianus
Biguá una

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R alta alta alta média

49 Podicephorus mayor
Mergulhão

grande

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

50 Podilymbus podiceps
Mergulhão

caçador

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

51 Rollandia rolland

Mergulhão

de orelha

branca

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

52 Aldea alba

Garça

branca

grande

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta média

53 Aramides cajanea
Saracura

três potes

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

54 Aramides mangle
Saracura do

mangue

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta



ANEXO III: Lista de espécies Avifauna
do Estado do Rio de Janeiro

Plano de Emer gência para Vazament o de Óleo na
Ár ea Geográf ica da Bacia de Sant os

N° Espécie
Nome

Popular
Classificação Sazonalidade

Estágio ciclo

biológico

Tolerância

Presença

Humana

Perturbação

Antrópica
N° de indivíduos Registro

Status

IUCN

Status

MMA
Origem

Probabilidade

de

contaminação

Vulnerabilidade

ao óleo

hábitos de vida

Vulnerabilidade

ao óleo efeitos

na sobrevivência

Sensibilidade à

reabilitação do

animal

contaminado

55 Aramus guarauna Carão
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

56 Ardea cocoi
Garça

moura

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta média

57 Bubulcus ibis
Garça

vaqueira

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes C LC R média alta alta alta

58 Butorides striata Socozinho
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

59 Ciconia maguari João grande
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

60 Cochlearius cochlearius Arapapá
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

61 Egretta caerulea Garça azul
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

62 Egretta thula

Garça

branca

pequena

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

63 Eudocimus ruber
Guará

vermelho

Ave aquática

pernalta
inverno

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

64 Fulica armillata

Carqueja de

bico

manchado

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

65 Fulica leocuptera

Carqueja de

bico amarelo
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

66 Fulica rufifrons

Carqueja de

escudo

vermelho

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

67
Gallinula galeata /

Gallinula chloropus

Frango

d'água

comum

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

68 Gallinula melanops

Frango

d'água

carijó

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

69 Ixobrychus involucris
Socoí

amarelo

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

70 Jacana jacana Jaçanã
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta
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71 Laterallus leucopyrrhus
Sanã

vermelha

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

72 Laterallus melanophaius Sanã parda
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

73 Laterallus viridis
Sanã

castanha

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição/e

xercícios de tiro

dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

74
Mesembrinibis

cayennensis
Coró coró

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

75 Mycteria americana Cabeça seca
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

76 Nyctanassa violacea
Savacu de

coroa

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

77 Nycticorax nycticorax Savacu
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

78 Pardirallus nigricans
Saracura

sanã

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta alta

79
Pardirallus

sanguinolentus

Saracura do

banhado

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta alta

80 Phimosus infuscatus
Tapicuru de

cara pelada

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

81 Phoenicoparrus andinus

Flamingo

grande dos

andes

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC VU VS média alta alta alta

82 Phoenicpterus ruber Flamingo
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VN média alta alta alta

83 Pilherodius pileatus Garça real
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

84 Platalea ajaja Colhereiro
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

85 Plegadis chihi
Caraúna de

cara branca

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

86 Porphyrio martinica
Frango

d'água azul

Ave aquática

pernalta
inverno

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R, VS alta alta alta alta

87 Porzana albicolis Sanã carijó
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

88 Porzana spiloptera Sanã cinza
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC VU VU R média alta alta alta
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89 Syrigma sibilatrix
Maria

faceira

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

90 Theristicus caudatus Curicaca
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

91 Tigrisoma lineatum Socó boi
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

92 Tinamus solitarius Macuco
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R média alta alta alta

93 Amazonetta brasiliensis
Pé

vermelho
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

94 Anas bahamensis
Marreca

toicinho
Anseriformes ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta média

95 Anas flavirostris
Marreca

pardinha
Anseriformes setembro a abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

96 Anas georgica
marreca

parda
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

97 Anas platalea
Marreca

colhereira
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

98 Anas sibilatrix
Marreca

oveira
Anseriformes junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

99 Anas versicolor
Marreca

cricri
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

100 Cairina moschata
Pato do

mato
Anseriformes ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição, caça
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta média

101 Chauna torquata Tachã Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

102 Coscoroba coscoroba Capororoca Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

103 Cygnus melancoryphus

Cisne de

pescoço

preto

Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

104
Dendrocygna

autumnalis
Asa branca Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

105 Dendrocygna bicolor
Marreca

caneleira
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

106 Dendrocygna viduata Irerê Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média
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107 Heteronetta atricapilla

Marreca de

cabeça

preta

Anseriformes junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

108 Netta peposaca Marrecão Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

109 Oxyura vittata
Marreca pé

na bunda
Anseriformes junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

110 Podilymbus podiceps
Mergulhão

caçador
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

111 Tachybaptus dominicus
Mergulhão

pequeno
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

112 Actitis macularius
Maçarico

pintado
Ave limícola junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

113 Arenaria interpres Vira pedras Ave limícola junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

114 Bartramia longicauda
Maçarico

do campo
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

115 Calidris alba
Maçarico

branco
Ave limícola julho a março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

116 Calidris canutus

Maçarico

de papo

vermelho

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

117 Calidris fuscicollis

Maçarico

de sobre

branco

Ave limícola junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

118 Calidris himantopus
Maçarico

pernilongo
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

119 Calidris melanotos
Maçarico

de colete
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

120 Calidris minutilla
Maçariquin

ho
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

121 Calidris pugnax
Combatent

e
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

122 Calidris pusilla
Maçarico

rasteirinho
Ave limícola julho a março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

123 Charadrius collaris
Batuíra de

colar
Ave limícola

dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

124 Charadrius flaklandicus

Batuíra de

coleira

dupla

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta
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125 Charadrius modestus
Batuíra de

peito tijolo
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

126
Charadrius

semipalmatus

Batuíra de

bando
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

127 Chloroceryle aenea Martinho Ave limícola ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

128 Chloroceryle amazona

Martim

pescador

verde

Ave limícola ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

129 Chloroceryle americana

Martim

pescador

pequeno

Ave limícola ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

130 Chloroceryle inda

Martim

pescador da

mata

Ave limícola ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

131 Gallinago paraguaiae Narceja Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

132 Haematopus palliatus Piru piru Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC R, VS baixa alta alta alta

133 Himantopus himantopus

Pernilongo

de costas

brancas

Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

134 Limnodromus griseus

Maçarico

de costas

brancas

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

135 Limosa haemastica

Maçarico

de bico

virado

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

136 Megaceryle torquata

Martim

pescador

grande

Ave limícola ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

137 Nicticryphes semicollaris
Narceja de

bico torto
Ave limícola

dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

138 Numenius phaeopus
Maçarico

galego
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT VN alta alta alta alta

139 Oreopholus ruficollis

Batuíra de

papo

ferrugíneo

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

140 Phalaropus tricolor Pisa n'água Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

141 Pluvilais dominica Baituruçu Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta
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142 Pluvilais squatarola

Baituruçu

de axila

preta

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

143 Ryncops niger Talha mar Ave limícola ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca,

coleta de ovos

dados insuficientes BC LC R, VS alta alta alta alta

144 Tringa flavipes

Maçarico

de perna

amarela

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

145 Tringa melanoleuca

Maçarico

grande de

perna

amarela

Ave limícola setembro a abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

146 Tringa semipalmata

Maçarico

de asa

branca

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

147 Tringa solitaria
Maçarico

solitário
Ave limícola junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

148 Vanellus chilensis
Quero

quero
Ave limícola

dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

149 Amazona aestiva
Papagaio

verdadeiro

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

150 Amazona brasilienis
Papagaio de

cara roxa

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM VU VU R baixa média alta alta

151 Amazona farinosa
Papagaio

moleiro

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

152 Amazilia fimbriata

Beija flor de

garganta

verde

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

153 Aratinga leucophthalma
Periquitão

maracanã

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

154 Brotogeris tirica
Periquito

rico

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

155 Cathartes aura

Urubu de

cabeça

vermelha

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta média

156 Cathartes burrovianus

Urubu de

cabeça

amarela

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

157 Chaetura cinereiventris

Andorinhão

de sobre

cinzento

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa baixa alta alta

158 Coccyzus melacoryphus

Papa

lagarta

acanelado

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média
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159 Colaptes campestris
Pica pau do

campo

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta média

160 Colaptes melanochloros

Pica pau

verde

barrado

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta média

161 Columbina picui
Rolinha

picui

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

162 Columbina talpacoti
Rolinha

roxa

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

163 Coragyps atratus

Urubu de

cabeça

preta

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

164 Crotophaga ani Anu preto

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta média

165 Florisuga fusca
Beija flor

preto

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

166 Fluvicola nengeta
Lavadeira

mascarada

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

167 Forpus xanthopterygius Tuim

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

168 Furnarius figulus

Casaca de

couro da

lama

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

169 Guira guira Anu branco

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média

170 Hydropsalis albicollis Bacurau

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

171 Leptotila rufaxilla
Jurití

gemedeira

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

172 Leptotila verreauxi Juriti pupu

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

173 Myiopsitta monachus Caturrita

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

174 Nothura maculosa
Codorna

amarela

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

175 Patagoioenas picazuro Pombão

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

176 Piaya cayana
Alma de

gato

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média
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177 Pionus maximiliani
Maitaca

verde

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

178 Polytmus guainumbi

Beija fllor

de bico

curvo

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

179 Pteroglossus bailloni
Araçari

banana

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R média alta alta media

180 Ramphastos dicolorus
Tucano de

bico verde

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

181 Ramphastos toco Tucanuçu

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

182 Ramphastos vitellinus
Tucanu de

bico preto

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

183 Rhea americana Ema

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC QA R baixa baixa média média

184 Sarcoramphus papa Urubu rei

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição, caça
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

185 Satrapa icterophrys
Suiriri

pequeno

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

186 Selenidera maculirostris
Araçari

poca

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

187

Streptoprocne zonaris

Taperuçu

de coleira

branca

Não

passeriformes

terrestres ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo alta

perda de habitat,

poluição dados insuficientes BCM LC R baixa baixa alta alta

188 Tapera naevia Saci

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média

189 Tyrannus melancholicus Suiriri

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

190 Zenaida auriculata
Pomba de

bando

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

191 Accipiter bicolor

Gavião de

bombachin

ha grande

Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

192 Accipiter poliogaster
Tauató

pintado
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

193 Accipiter striatus
Gavião

miúdo
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

194 Accipiter superciliosus
Gavião

miudinho
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média
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195
Amadonastur

lacernulatus

Gavião

pombo

pequeno

Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC VU R média baixa alta média

196 Asio clamator
Coruja

orelhuda
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

197 Athene cunicularia
Coruja

buraqueira
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

198 Bubo virginianus Jacurutu Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

199 Caracara plancus Caracará Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

200 Chaetura cinereiventris

Andorinhão

de sobre

cinzento

Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa baixa alta alta

201 Falco deiroleucus

Falcão de

peito

laranja

Ave de rapina outubro abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM NT VC/BR baixa baixa alta média

202 Falco peregrinus
Falcão

peregrino
Ave de rapina outubro abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN baixa baixa alta média

203 Falco sparverius Quiriquiri Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

204
Geranoaetus

albicaudatus

Gavião de

rabo branco
Ave de rapina outubro abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM NT VC/BR baixa baixa alta média

205
Geranospiza

caerulescens

Gavião

pernilongo
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

206
Heterospizias

meridionalis

Gavião

caboclo
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

207 Milvago chimachima
Carrapateir

o
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

208 Milvago chimango Chimango Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

209 Megascops choliba
Corujinha

do mato
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

210 Pandion haliaetus
Águia

pescadora
Ave de rapina ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN baixa alta alta média

211 Pseudastor polionotus

Gavião

pombo

grande

Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R média baixa alta média

212 Rostrhamus sociabilis
Gavião

caramujeiro
Ave de rapina ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa baixa alta média
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213 Rupornis magnirostris
Gavião

carijó
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

214 Spizaetus ornatus
Gavião de

penacho
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

215 Spizaetus tyrannus

Gavião

pega

macaco

Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

216 Streptoprocne zonaris

Taperuçu

de coleira

branca

Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa baixa alta alta

217 Tyto furcata
Coruja de

igreja
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

218 Urubitinga conronata
Águia

cinzenta
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC EN R média baixa alta média

219 Urubitinga urubitinga
Gavião

preto
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

220 Agelaioides badius
Asa de

telha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

221 Agelaius ruficapillus Garibaldi
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

222 Agelasticus thilius Sargento
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

223 Alopochelidon fucata
Andorinha

morena

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

224
Amblyramphus

holosericeus

Cardeal do

banhado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

225 Anthus correndera
Caminheiro

de espora

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

226 Anthus furcatus

Caminheiro

de unhas

curtas

Passeriformes

terrestres
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa alta alta alta

227 Anthus lutescens
Caminheiro

zumbidor

Passeriformes

terrestres

setembro a

março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN média alta alta alta

228
Arundinicola

leucocephala
Freirinha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

229 Basileuterus culicivorus Pula pula
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

230
Camptostoma

obsoletum
Risadinha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta
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231 Certhiaxis cinnamomeus Curutié
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

232 Coereba flaveola
Cambacica;

sebinho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

233 Contopus cooperi Piuí boreal
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN baixa média alta alta

234 Cranioleuca obsoleta
Arredio

oliváceo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

235 Cyanoloxia brissonii Azulão
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

236 Cyclarhis gujanensis

Pitiguari;

gente de

fora vem

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

237 Donacobius atricapilla Japacanim
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

238 Donacospiza albifrons
Tico tico do

banhado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

239 Elaenia flavogaster

Guaracava

de barriga

amarela

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

240 Elaenia mesoleuca Tuque
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

241 Elaenia obscura Tucão
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

242 Euphoria chlorotica Fim fim
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

243 Geossita cunicularia Curriqueiro
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

244
Geothlypis

aequinoctialis
Pia cobra

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

245 Hirundinea ferruginea
Gibão de

couro

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

246 Hirundo rustica
Andorinha

serradora

Passeriformes

terrestres

setembro a

março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN média alta alta alta

247 Hydropsalis parvula
Bacurau

chintã

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

248 Hymenops perspicillatus
Viuvinha de

óculos

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta
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249 Iodopleura pipra
Anambezin

ho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

250 Knipolegus cyanirostris

Maria preta

de bico

azulado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

251 Knipolegus nigerrimus

Maria preta

de garganta

vermelha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

252 Lanio cucullatus Tico tico rei
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

253 Lathrotriccus euleri Enferrujado
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

254 Legatus leucophaius
Bem te vi

pirata

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

255 Lessonia rufa Colegial
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

256 Limnornis curvirostris

João da

palha /

Junqueiro

de bico

curvo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

257 Machetornis rixosa
Suiriri

cavaleiro

Passeriformes

terrestres

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta média alta alta

258 Megarynchus pitangua Neinei
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

259 Mimus saturninus
Sabiá do

campo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

260 Mimus triurus

Calhandra

de três

rabos

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

261 Molothrus bonariensis Vira bosta
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

262 Myiarchus ferox
Maria

cavaleira

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

263 Myiarchus tyrannulus

Maria

cavaleira de

rabo

enferrujado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

264 Myiophobus fasciatus Filipe
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta
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265
Myiothlypis

leucoblephara

Pula pula

assobiador

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

266 Myiozetetes similis

Bentevizinh

o de

penacho

vermelho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

267 Oryzoborius angolensis Curió
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

268 Paroaria coronata Cardeal
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

269 Passer domesticus Pardal
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

270 Phaeothlypis rivularis
Pula pula

ribeirinho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

271 Phleocryptes melanops Bate bico
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

272 Pipraeidea bonariensis

Sanhaçu

papa

laranja

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

273 Pitangus sulphuratus Bem te vi
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

274 Polioptila dumicola

Balança

rabo de

máscara

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

275 Poospiza nigrofura
Quem te

vestiu

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

276 Progne chalybea

Andorinha

doméstica

grande

Passeriformes

terrestres
julho a março

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

277 Progne tapera
Andorinha

do campo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

278 Pseudoleistes virescens Dragão
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

279
Pygochelidon

cyanoleuca

Andorinha

pequena de

casa

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

280 Ramphocelus bresilius Tiê sangue
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

281 Saltator similis
Trinca ferro

verdadeiro

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

282 Satrapa icterophrys
Suirir

pequeno

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta
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283 Serpophaga nigricans João pobre
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

284 Serpophaga subcristata Alegrinho
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

285 Setophaga pitiayumi Mariquita
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

286 Sicalis flaveola

Canário da

terra

verdadeiro

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

287 Sirystes sibilator

Gritador;

maria

assobiadeir

a

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

288 Sporagra magellanica Pintassilgo
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

289 Sporophila caerulescens
Coleirinho;

papa capim

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

290 Sporophila collaris
Coleiro do

brejo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

291 Stelgidopteryx ruficollis
Andorinha

serradora

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

292
Stephanophorus

diadematus

Sanhaçu

frade

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

293 Sturnella superciliaris

Polícia

inglesa do

sul

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

294 Synallaxis spixi
João

teneném

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

295
Syndactyla

rufosuperciliata

Trepador

quiete

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

296 Tachuris rubrigastra Papa piri
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

297 Tachycineta albiventer
Andorinha

do rio

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

298 Tachycineta leucorrhoa

Andorinha

de sobre

branco

Passeriformes

terrestres
julho a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS baixa média alta alta

299 Tangara cyanocephala Saíra militar
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

300 Tangara cyanoptera

Sanhaçu de

encontro

azul

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta
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301 Tangara peruviana
Saíra

sapucaia

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC VU R baixa média alta alta

302 Tangara sayaca
Sanhaçu

cinzento

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

303 Tangara seledon
Saíra sete

cores

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

304
Thamnophilus

caerulescens

Choca da

mata

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

305
Thamnophilus

ruficapillus

Choca de

chapéu

vermelho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

306 Thlypopsis sordida Saí canário
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

307 Trachyneta leucopyga
Andorinha

chilena

Passeriformes

terrestres
julho a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta alta

308 Troglodytes musculus Corruíra
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

309 Turdus albicollis
Sabiá

coleira

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

310 Turdus amaurochalinus Sabiá poca
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

311 Turdus rufiventris
Sabiá

laranjeira

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

312 Tyrannus melancholicus Suiriri
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

313 Tyrannus savana Tesourinha
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

314 Xolmis iruper Noivinha
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

315 Zonotrichia capensis Tico tico
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta
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1
Eretmochelys 

imbricata
Tartaruga-de- 

pente
Quelônios ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados

insuficientes
BCM CR EN R alta alta média média Janeiro a Julho

2 Chelonia mydas Tartaruga-verde Quelônios ano todo
alimentação,

abrigo
alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados

insuficientes
BCM EN VU R alta alta média média

dezembro a

julho

3 Caretta caretta
Tartaruga- 
cabeçuda

Quelônios ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados

insuficientes
BCM EN VU R alta alta média média Janeiro a Julho

4
Lepidochelys 

olivacea
Tartaruga-oliva Quelônios ocasional

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados

insuficientes
BCM CR CR R alta alta média alta Janeiro a Julho

5
Dermochelys 

coriacea
Tartaruga-de- 

couro
Quelônios ocasional migratória

dados

insuficientes

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados

insuficientes
BCM CR VU R alta alta média alta

setembro a

março

6
Anisolepis 
undulatus

Papa-vento-do- 
sul

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR VU R média média alta média ano todo

7
Cnemidophorus 

littoralis
Lagarto-da- 
cauda-verde

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM VU VU R média média alta média ano todo

8
Hemidactylus 

mabouia

Lagartixa 
doméstica 

tropical
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

9
Liolaemus 

arambarensis
Lagartixa-da- 

areia
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM EN - R média média alta média ano todo

10 Liolaemus lutzae
Lagartixa-da- 

areia
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR VU R média média alta média ano todo

11
Liolaemus 
occipitalis

Lagartixa-da- 
praia

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM VU VU R média média alta média

setembro a

março

12
Gymnodactylus 

darwinii
Lagarto Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

13 Mabuya agilis Mabuia Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

14 Mabuya caissara Mabuia Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC EN R média média alta média ano todo

15
Tupinambis 
merianae

Teiú Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo
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16
Tropidurus 
torquatus

Calango Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

17 Bothrops alcatraz
Jararaca-de- 

alcatrazes
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR - R média média alta média ano todo

18 Bothrops insularis
Jararaca-de- 

alcatrazes
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR - R média média alta média ano todo

19
Bothrops 

jararacussu
Jararacuçu Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

20
Bothropoides 

jararaca
Jararaca Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

21
Chironius 

bicarinatus
Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

22
Chironius 
exoletus

Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

23 Chironius fuscus Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

24
Chironius 
laevicollis

Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

25
Chironius 

multiventris
Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

26 Clelia plumbea Muçurana Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

27 Corallus cropanii
Jibóia-de- 

cropani
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR - R média média alta média ano todo

28
Dipsas albifrons 

cavalheiroi

Dormideira-da- 
Ilha-da- 

Queimada- 
Grande

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR - R média média alta média ano todo

29 Dipsas petersi Pingo-de-ouro Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

30 Dipsas neivai Jararacuçu falsa Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

31
Echinanthera 

bilineata
Corredeira-de- 
mato-pequena

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo
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32
Echinanthera 
cephalostriata

Comocobrinha- 
cipó

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

33
Echinanthera 

undulata
Corredeira-de- 
mato-comum

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

34
Erythrolamprus 

aescullapii
Falsa-coral Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

35
Helicops 

carinicaudus
Cobra-dágua Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

36
Imantodes 
cenchoa

Cobra Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

37
Liophis 

poecilogyrus
Cobra-de-capim Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

38 Liophis miliaris Cobra-dágua Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

39
Micrurus 
corallinus

Cobra-coral Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

40
Oxyrhopus 
clathratus

Cobra-coral- 
falsa

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

41
Thamnodynastes 

cf. nattereri
Corredeira Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

42
Tomodon 
dorsatus

Cobra-espada Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

43
Tropidodryas 

serra
Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

44
Tropidodryas 

striaticeps
Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

45
Sibynomorphus 

neuwiedii
Dormideira Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

46
Siphlophis 

pulcher
cobra-cipó- 

listrada
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

47 Spilotes pullatus Caninana Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo
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48
Sordellina 
punctata

Cobra-dágua Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

49
Xenodon 
neuwiedii

Boipeva Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

50 Caiman latirostris
Jacaré-de-papo-

amarelo
Crocodilianos ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC NA R média média alta média ano todo

51
Adenomera 
marmorata

Sapo Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

52
Aparasphenodon 

bokermanni
Rã-bugio Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM DD - R média média alta média ano todo

53
Cycloramphus 

faustoi
Rã-de- 

alcatrazes
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR - R média média alta média ano todo

54
Cycloramphus 
boraceiensis

Rã Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

55
Cycloramphus 

dubius
Rã Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

56
Dendrophryniscu 

s leucomystax
Sapinho-das- 

bromélias
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

57
Dendropsophus 

decipiens
Pererca Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

58
Dendropsophus 

berthalutzae
Pererequinha Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

59
Eleutherodactylus 

binotatus
Rã-da-mata Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

60
Hypsiboas 

albomarginatus
Perereca- 
araponga

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

61 Hypsiboas faber Sapo-ferreiro Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

62
Itapotihyla 
langsdorffii

Perereca- 
castanhola

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

63
Leptodactylus 

latrans
Rã-manteiga Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo
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64
Leptodactylus 

syphax
Rã Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

65
Physalaemus 

spiniger
Rã Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

66 Rhinella ornata
Sapo- 

cururuzinho
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

67 Scinax alcatraz
Perereca-de- 

alcatrazes
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR - R média média alta média ano todo

68
Scinax 

argyreornatus
Perereca Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

69 Scinax  sp Perereca Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

70
Xenohyla 
truncata

Perereca Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

71 Phrynops hogei
Cágado-de- 

hoge
Quelônios ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM VU EN R média alta média alta ano todo
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1
Balaenoptera

edeni
Baleia de

bryde

Grandes

cetáceos
Mysticeti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média

dados

insuficientes

2
Balaenoptera

physalus
Baleia fin

Grandes

cetáceos
Mysticeti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC EN EN COS alta alta média

dados

insuficientes

3
Balaenoptera

borealis
Baleia sei

Grandes

cetáceos
Mysticeti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC EN VU VN, VS alta alta média

dados

insuficientes

4
Balaenoptera 
bonaerensis

Baleia

minke

antártica

Grandes

cetáceos
Mysticeti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD VS alta alta média

dados

insuficientes

5
Balaenoptera
acutorostrata

Baleia

minke anã

Grandes

cetáceos
Mysticeti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média

dados

insuficientes

6
Balaenoptera

musculus
Baleia azul

Grandes

cetáceos
Mysticeti rara ocorrência

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC EN CR VN, VS alta alta média

dados

insuficientes

7 Berardius arnuxii
Baleia

bicuda

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

dados

insuficientes

8
Eubalaena 
australis

Baleia

franca

austral

Grandes

cetáceos
Mysticeti

junho

dezembro

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC VU EN VS alta alta média

dados

insuficientes

9 Feresa attenuata
Orca

pigmea

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

10
Globicephala 

melas

Baleia

piloto de

nadadeiras

longas

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média média

11
Globicephala 

macrorhynchus

Baleia

piloto de

nadadeiras

curtas

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média média

12
Hyperoodon 
planifrons

Baleia nariz

de garrafa

do sul

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média

dados

insuficientes

13
Megaptera

novaeangliae
Baleia

jubarte

Grandes

cetáceos
Mysticeti

junho

novembro

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VU VS alta alta média

dados

insuficientes

14
Mesoplodon 
densirostris

Baleia

bicuda de

blainville

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

dados

insuficientes

15
Mesoplodon 

layardii

Baleia

bicuda de

layard

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

dados

insuficientes

16 Orcinus orca Orca
Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

18
Physeter 

macrocephalus
Cachalote

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC VU VU COS alta alta média

dados

insuficientes

19
Pseudorca
crassidens

Falsa orca
Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

20 Ziphius cavirostris
Baleia

bicuda de

curvier

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média

dados

insuficientes
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21 Delphinus spp.
Golfinho

comum

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

22 Grampus griseus
Golfinho de

risso

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

23 Kogia breviceps
Cachalote

pigmeu

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

24 Kogia sima
Cachalote

anão

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

25
Lagenodelphis

hosei
Golfinho de

fraser

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média alta

17
Peponochepala 

electra

Golfinho

cabeça de

melão

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

26
Pontoporia 
blainvillei

Toninha
Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC VU EN R alta alta média alta

27
Tursiops 
truncatus

Golfinho

nariz de

garrafa

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média média

28
Sotalia 

guianensis
Boto cinza

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média alta

29
Stenella 
attenuata

Golfinho

pintado

pantropical

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média alta

30 Stenella clymene
Golfinho

clymene

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média alta

31
Stenella

longirostris
Golfinho

rotador

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

32
Stenella

coeruleoalba
Golfinho

listrado

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média alta

33 Stenella frontalis
Golfinho

pintado do

atlântico

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

34
Steno 

bredanensis

Golfinho de

dentes

rugosos

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média média

35
Arctocephalus 

tropicalis

Lobo

marinho

subantártic

o

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta alta alta média

36
Arctocephalus 

australis

Lobo

marinho sul

americano

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta alta alta média

37
Arctocephalus 

gazella

Lobo

marinho

antártico

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

2

dados

insuficientes
BC LC VS alta alta alta média

38
Hydrurga
leptonyx

Foca

leopardo
Pinípedes Phocidae rara ocorrência

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média média
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39
Lobodon 

carcinophagus

Foca

caranguejei

ra

Pinipedes Phocidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média média

40 Mirounga leonina
Elefante

marinho do

sul

Pinípedes Phocidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média média

41 Otaria flavescens
Leão

marinho sul

americano

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média alta média

42
Lontra 

longicaudis
Lontra

neotropical
Mustelideos Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

média

perda de

habitat,

poluição,

interação

com a

pesca, caça

dados

insuficientes
BC DD R alta alta alta alta

43
Conepatus 

chinga
Zorrilho Mustelideos Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

média

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R alta alta alta alta

44 Galictis cuja Furão Mustelideos Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

média

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R alta alta alta alta

45 Cavia aperea Preá Roedores Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

46
Dasyprocta 

azarae
Cutia Roedores Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa baixa média média

47
Dasyprocta 

leporina
Cutia Roedores Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa baixa média média

48
Hydrochoerus 
hydrochaeris

Capivara Roedores Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

interação

com a

pesca, caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta média

49
Myocastor 

coypus 
bonariensis

Ratão do

banhado
Roedores Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta média

50 Alouatta guariba
Bugio- 
ruivo

Pequenos

mamíferos
Atelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta média
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51
Bradypus 
torquatus

Preguiça- 
de-coleira

Pequenos

mamíferos

Bradypodida

e
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

52 Callithrix aurita
Sagui da

serra

escuro

Pequenos

mamíferos
Cebidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

53 Cebus nigritus
Macaco

prego

Pequenos

mamíferos
Cebidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC NT QA R baixa baixa média média

54 Cerdocyon thous
Raposinha

cachorro do

mato

Pequenos

mamíferos
Canidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa média média média

55
Cryptonanus 

guahybae
Catita

Pequenos

mamíferos
Didelphidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa média média média

56
Dasypus 

novemcinctus
Tatu

galinha

Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

57 Dasypus hybridus Tatu mulita
Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC NT R baixa baixa média média

58
Dasypus 

septemcinctus
Tatuí

Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

59 Didelphis aurita Saruê
Pequenos

mamíferos
Didelphidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

60
Didelphis 
albiventris

Gambá
Pequenos

mamíferos
Didelphidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

61
Euphractus 
sexcinctus

Tatu peludo
Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

62
Leontopithecus 

caissara

Mico leão

de cara

preta

Pequenos

mamíferos
Callitrichidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC CR CR R baixa baixa média média
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63
Leontopithecus 

rosalia
Mico leão

dourado

Pequenos

mamíferos
Callitrichidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC EN EN R baixa baixa média média

64
Leopardus 
geoffroyi

Gato do

mato

grande

Pequenos

mamíferos
Felidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC NT R baixa baixa média média

65 Mazama bororo
Veado

bororo

Pequenos

mamíferos
Cervidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

66 Nasua nasua Quati
Pequenos

mamíferos
Procionidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

67 Pantera onca
Onça

pintada

Pequenos

mamíferos
Felidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

68
Procyon 

cancrivorus
Mão pelada

Pequenos

mamíferos
Procyonidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

69
Speothos 
venaticus

Cachorro

vinagre

Pequenos

mamíferos
Canidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa média média média

70
Sphiggurus 

villosus
Ouriço

caxeiro

Pequenos

mamíferos

Erethizontida

e
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média
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1 Aphrodromabrevirostris
Grazina de

bico curto

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

2
Calonectris diomedea

borealis

Pardela de

bico

amarelo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

3 Chionis albus
Pomba

antártica

Ave marinha

pelágica

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

4 Daption capense
Pomba do

cabo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição/e

xercícios de tiro

dados insuficientes BM LC VS alta alta alta alta

5 Diomedea exulans
Albatroz

gigante

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU VU VS alta alta alta alta

6 Fregetta tropica
Painho de

barriga

preta

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

7 Macronectes giganteus
Petrel

gigante

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta média

8 Oceanites oceanicus
Alma de

mestre

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BM LC VS alta alta alta alta

9
Oceanodroma

leucorhoa

Painho de

cauda

furcada

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

10 Pachyptila belcheri
Faigão de

bico fino

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

11 Pachyptila desolata Faigão rola
Ave marinha

pelágica
junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

12 Pachyptila vittata
Faigão de

bico largo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BCM LC VS alta alta alta alta

13 Pelagodroma marina
Painho de

ventre

branco

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

14 Phoebetria fusca
Albatroz

negro

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C EN VS alta alta alta alta

15 Phoebetria palpebrata
Piau de

costas

claras

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

16
Procellaria

aequinoctialis

Pardela

preta

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU VU VS alta alta alta alta

17 Procellaria cinerea
Pardela

cinza

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

18 Procellaria conspicillata
Pardela de

óculos

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU EN VS alta alta alta alta

19 Pterodroma incerta
Grazina de

brriga

branca

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C EN EN VS alta alta alta alta



ANEXO III: Lista de espécies

Avifauna do Estado de São Paulo

Plano de Emergênc ia par a Vazament o de Óleo na
Ár ea Geográf ica da Bac ia de Sant os

N° Espécie
Nome

Popular
Classificação Sazonalidade

Estágio ciclo

biológico

Tolerância

Presença

Humana

Perturbação

Antrópica
N° de indivíduos Registro

Status

IUCN

Status

MMA
Origem

Probabilidade

de

contaminação

Vulnerabilidade

ao óleo hábitos

de vida

Vulnerabilidade

ao óleo efeitos

na sobrevivência

Sensibilidade à

reabilitação do

animal

contaminado

20 Puffinus gravis

Bobo

grande de

sobre

branco

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC LC VS alta alta alta alta

21 Puffinus griseus
Bobo

escuro

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

22 Puffinus puffinus
Bobo

pequeno

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VN alta alta alta alta

23
Stercorarius

maccormicki

Mandrião

do sul

Ave marinha

pelágica
junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

24 Stercorarius parasiticus
Gaivota

rapineira

comum

Ave marinha

pelágica

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC VN alta alta alta alta

25 Stercorarius skua
Mandrião

grande

Ave marinha

pelágica

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição/e

xercícios de tiro

dados insuficientes C LC VN alta alta alta alta

26 Thalassarche cauta
Albatroz

medroso

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

27
Thalassarche

chlororhynchos

Albatroz de

nariz

amarelo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU VU VS alta alta alta alta

28
Thalassarche

melanophris

Albatroz de

sobrancelha

negra

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC EN VU VS alta alta alta alta

29
Spheniscus

magellanicus

Pinguim de

magalhães
Piguins maio a outubro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma
pesca, poluição dados insuficientes BCM NT VS alta alta alta média

30 Anous stolidus
Trinta réis

escuro

Ave marinha

costeira

fevereiro a

setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VC/BR alta alta alta alta

31 Chilidonias niger
Trinta réis

negro

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

32
Chroicocephalus

cirrocephalus

Gaivota de

cabeça

cinza

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

33
Chroicocephalus

maculipenis

Gaivota

maria velha

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

34 Fregata magnificens
Tesourão;

Fragata

Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

35 Gelochelidon nilotica
Trinta réis

de bico

preto

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VC/BR alta alta alta alta

36 Larus dominicanus Gaivotão
Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R alta alta alta média

37 Leucophaeus atricilla
Gaivota

alegre

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

38 Phaetusa simplex
Trinta réis

grande

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VC/BR alta alta alta alta
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39 Sterna hirundinacea
Trinta réis

de bico

vermelho

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

40 Sterna hirundo
Trinta réis

boreal

Ave marinha

costeira

dezembro a

fevereiro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

41 Sterna trudeaui
Trinta réis

de coroa

branca

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

42 Sterna vittata
Trinta réis

antártico

Ave marinha

costeira

fevereiro a

setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

43 Sternulla superciliaris
Trinta réis

anão

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes BC LC VC/BR alta alta alta alta

44 Sula leucogaster
Atobá

pardo

Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

45 Thalasseus acuflavidus
Trinta réis

de bando

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC

VN, VS,

R
alta alta alta alta

46 Thalasseus maximus
Trinta réis

real

Ave marinha

costeira

Junho a

dezembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VN, VS alta alta alta alta

47 Anhinga anhinga Biguatinga
Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

48
Phalacrocorax

brasilianus
Biguá una

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R alta alta alta média

49 Podicephorus mayor
Mergulhão

grande

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

50 Podilymbus podiceps
Mergulhão

caçador

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

51 Rollandia rolland
Mergulhão

de orelha

branca

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

52 Aldea alba
Garça

branca

grande

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta média

53 Aramides cajanea
Saracura

três potes

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

54 Aramidesmangle
Saracura do

mangue

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

55 Aramus guarauna Carão
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

56 Ardea cocoi
Garça

moura

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta média

57 Bubulcus ibis
Garça

vaqueira

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes C LC R média alta alta alta
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58 Butorides striata Socozinho
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

59 Ciconia maguari
João

grande

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

60 Cochlearius cochlearius Arapapá
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

61 Egretta caerulea Garça azul
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

62 Egretta thula
Garça

branca

pequena

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

63 Eudocimus ruber
Guará

vermelho

Ave aquática

pernalta
inverno

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

64 Fulica armillata

Carqueja de

bico

manchado

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

65 Fulica leocuptera

Carqueja de

bico

amarelo

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

66 Fulica rufifrons

Carqueja de

escudo

vermelho

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

67
Gallinula galeata /

Gallinula chloropus

Frango

d'água

comum

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

68 Gallinula melanops
Frango

d'água

carijó

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

69 Ixobrychus involucris
Socoí

amarelo

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

70 Jacana jacana Jaçanã
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

71 Laterallus leucopyrrhus
Sanã

vermelha

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

72 Laterallus melanophaius Sanã parda
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

73 Laterallus viridis
Sanã

castanha

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição/e

xercícios de tiro

dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

74
Mesembrinibis

cayennensis
Coró coró

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

75 Mycteria americana
Cabeça

seca

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta
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76 Nyctanassa violacea
Savacu de

coroa

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

77 Nycticorax nycticorax Savacu
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

78 Pardirallus nigricans
Saracura

sanã

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta alta

79
Pardirallus

sanguinolentus

Saracura do

banhado

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta alta

80 Phimosus infuscatus
Tapicuru de

cara pelada

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

81 Phoenicoparrus andinus
Flamingo

grande dos

andes

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC VU VS média alta alta alta

82 Phoenicpterus ruber Flamingo
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VN média alta alta alta

83 Pilherodius pileatus Garça real
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

84 Platalea ajaja Colhereiro
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

85 Plegadis chihi
Caraúna de

cara branca

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

86 Porphyrio martinica
Frango

d'água azul

Ave aquática

pernalta
inverno

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R, VS alta alta alta alta

87 Porzana albicolis Sanã carijó
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

88 Porzana spiloptera Sanã cinza
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC VU VU R média alta alta alta

89 Syrigma sibilatrix
Maria

faceira

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

90 Theristicus caudatus Curicaca
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

91 Tigrisoma lineatum Socó boi
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

92 Tinamus solitarius Macuco
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R média alta alta alta

93 Amazonetta brasiliensis
Pé

vermelho
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

94 Anas bahamensis
Marreca

toicinho
Anseriformes ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta média
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95 Anas flavirostris
Marreca

pardinha
Anseriformes setembro a abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

96 Anas georgica
marreca

parda
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

97 Anas platalea
Marreca

colhereira
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

98 Anas sibilatrix
Marreca

oveira
Anseriformes junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

99 Anas versicolor
Marreca

cricri
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

100 Cairina moschata
Pato do

mato
Anseriformes ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição, caça
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta média

101 Chauna torquata Tachã Anseriformes ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

102 Coscoroba coscoroba Capororoca Anseriformes ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

103 Cygnus melancoryphus
Cisne de

pescoço

preto

Anseriformes ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

104
Dendrocygna

autumnalis
Asa branca Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

105 Dendrocygna bicolor
Marreca

caneleira
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

106 Dendrocygna viduata Irerê Anseriformes ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

107 Heteronetta atricapilla
Marreca de

cabeça

preta

Anseriformes junho a agosto
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

108 Netta peposaca Marrecão Anseriformes ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

109 Oxyura vittata
Marreca pé

na bunda
Anseriformes junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

110 Podilymbus podiceps
Mergulhão

caçador
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

111 Tachybaptus dominicus
Mergulhão

pequeno
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

112 Actitis macularius
Maçarico

pintado
Ave limícola junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

113 Arenaria interpres Vira pedras Ave limícola junho a agosto
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta
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114 Bartramia longicauda
Maçarico

do campo
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

115 Calidris alba
Maçarico

branco
Ave limícola julho a março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

116 Calidris canutus
Maçarico

de papo

vermelho

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

117 Calidris fuscicollis
Maçarico

de sobre

branco

Ave limícola junho a agosto
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

118 Calidris himantopus
Maçarico

pernilongo
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

119 Calidris melanotos
Maçarico

de colete
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

120 Calidris minutilla
Maçariquin

ho
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

121 Calidris pugnax
Combatent

e
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

122 Calidris pusilla
Maçarico

rasteirinho
Ave limícola julho a março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

123 Charadrius collaris
Batuíra de

colar
Ave limícola

dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

124 Charadrius flaklandicus
Batuíra de

coleira

dupla

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

125 Charadrius modestus
Batuíra de

peito tijolo
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes

BCM
BCM LC VN alta alta alta alta

126
Charadrius

semipalmatus

Batuíra de

bando
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

127 Chloroceryle aenea Martinho Ave limícola ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

128 Chloroceryle amazona
Martim

pescador

verde

Ave limícola ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

129 Chloroceryle americana
Martim

pescador

pequeno

Ave limícola ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

130 Chloroceryle inda
Martim

pescador

da mata

Ave limícola ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

131 Gallinago paraguaiae Narceja Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

132 Haematopus palliatus Piru piru Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC R, VS baixa alta alta alta
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133
Himantopus

himantopus

Pernilongo

de costas

brancas

Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

134 Limnodromus griseus
Maçarico

de costas

brancas

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

135 Limosa haemastica
Maçarico

de bico

virado

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

136 Megaceryle torquata
Martim

pescador

grande

Ave limícola ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

137 Nicticryphes semicollaris
Narceja de

bico torto
Ave limícola

dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

138 Numenius phaeopus
Maçarico

galego
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT VN alta alta alta alta

139 Oreopholus ruficollis

Batuíra de

papo

ferrugíneo

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

140 Phalaropus tricolor Pisa n'água Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

141 Pluvilais dominica Baituruçu Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

142 Pluvilais squatarola
Baituruçu

de axila

preta

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

143 Ryncops niger Talha mar Ave limícola ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca,

coleta de ovos

dados insuficientes BC LC R, VS alta alta alta alta

144 Tringa flavipes
Maçarico

de perna

amarela

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

145 Tringa melanoleuca

Maçarico

grande de

perna

amarela

Ave limícola setembro a abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

146 Tringa semipalmata
Maçarico

de asa

branca

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

147 Tringa solitaria
Maçarico

solitário
Ave limícola junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

148 Vanellus chilensis
Quero

quero
Ave limícola

dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

149 Amazona aestiva
Papagaio

verdadeiro

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

150 Amazona brasilienis
Papagaio

de cara

roxa

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM VU VU R baixa média alta alta
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151 Amazona farinosa
Papagaio

moleiro

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

152 Amazilia fimbriata

Beija flor

de garganta

verde

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

153 Aratinga leucophthalma
Periquitão

maracanã

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

154 Brotogeris tirica
Periquito

rico

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

155 Cathartes aura
Urubu de

cabeça

vermelha

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta média

156 Cathartes burrovianus
Urubu de

cabeça

amarela

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

157 Chaetura cinereiventris
Andorinhão

de sobre

cinzento

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa baixa alta alta

158 Coccyzus melacoryphus
Papa

lagarta

acanelado

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média

159 Colaptes campestris
Pica pau do

campo

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta média

160 Colaptesmelanochloros
Pica pau

verde

barrado

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta média

161 Columbina picui
Rolinha

picui

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

162 Columbina talpacoti
Rolinha

roxa

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

163 Coragyps atratus
Urubu de

cabeça

preta

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

164 Crotophaga ani Anu preto
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta média

165 Florisuga fusca
Beija flor

preto

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

166 Fluvicola nengeta
Lavadeira

mascarada

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

167 Forpus xanthopterygius Tuim
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

168 Furnarius figulus
Casaca de

couro da

lama

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

169 Guira guira Anu branco
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média
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170 Hydropsalis albicollis Bacurau
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

171 Leptotila rufaxilla
Jurití

gemedeira

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

172 Leptotila verreauxi Juriti pupu
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

173 Myiopsitta monachus Caturrita
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

174 Nothura maculosa
Codorna

amarela

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

175 Patagoioenas picazuro Pombão
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

176 Piaya cayana
Alma de

gato

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média

177 Pionusmaximiliani
Maitaca

verde

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

178 Polytmus guainumbi
Beija fllor

de bico

curvo

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

179 Pteroglossus bailloni
Araçari

banana

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R média alta alta media

180 Ramphastos dicolorus
Tucano de

bico verde

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

181 Ramphastos toco Tucanuçu
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

182 Ramphastos vitellinus
Tucanu de

bico preto

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

183 Rhea americana Ema
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC QA R baixa baixa média média

184 Sarcoramphus papa Urubu rei
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição, caça
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

185 Satrapa icterophrys
Suiriri

pequeno

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

186 Selenidera maculirostris
Araçari

poca

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

187
Streptoprocne zonaris

Taperuçu

de coleira

branca

Não

passeriformes

terrestres ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo alta

perda de habitat,

poluição dados insuficientes BCM LC R baixa baixa alta alta

188 Tapera naevia Saci
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média



ANEXO III: Lista de espécies

Avifauna do Estado de São Paulo

Plano de Emergênc ia par a Vazament o de Óleo na
Ár ea Geográf ica da Bac ia de Sant os

N° Espécie
Nome

Popular
Classificação Sazonalidade

Estágio ciclo

biológico

Tolerância

Presença

Humana

Perturbação

Antrópica
N° de indivíduos Registro

Status

IUCN

Status

MMA
Origem

Probabilidade

de

contaminação

Vulnerabilidade

ao óleo hábitos

de vida

Vulnerabilidade

ao óleo efeitos

na sobrevivência

Sensibilidade à

reabilitação do

animal

contaminado

189 Tyrannusmelancholicus Suiriri
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

190 Zenaida auriculata
Pomba de

bando

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

191 Accipiter bicolor
Gavião de

bombachin

ha grande

Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

192 Accipiter poliogaster
Tauató

pintado
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

193 Accipiter striatus
Gavião

miúdo
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

194 Accipiter superciliosus
Gavião

miudinho
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

195
Amadonastur

lacernulatus

Gavião

pombo

pequeno

Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC VU R média baixa alta média

196 Asio clamator
Coruja

orelhuda
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

197 Athene cunicularia
Coruja

buraqueira
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

198 Bubo virginianus Jacurutu Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

199 Caracara plancus Caracará Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

200 Chaetura cinereiventris
Andorinhão

de sobre

cinzento

Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa baixa alta alta

201 Falco deiroleucus
Falcão de

peito

laranja

Ave de rapina outubro abril
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM NT VC/BR baixa baixa alta média

202 Falco peregrinus
Falcão

peregrino
Ave de rapina outubro abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN baixa baixa alta média

203 Falco sparverius Quiriquiri Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

204
Geranoaetus

albicaudatus

Gavião de

rabo branco
Ave de rapina outubro abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM NT VC/BR baixa baixa alta média

205
Geranospiza

caerulescens

Gavião

pernilongo
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

206
Heterospizias

meridionalis

Gavião

caboclo
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

207 Milvago chimachima
Carrapateir

o
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média
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208 Milvago chimango Chimango Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

209 Megascops choliba
Corujinha

do mato
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

210 Pandion haliaetus
Águia

pescadora
Ave de rapina ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN baixa alta alta média

211 Pseudastor polionotus
Gavião

pombo

grande

Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R média baixa alta média

212 Rostrhamus sociabilis
Gavião

caramujeiro
Ave de rapina ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa baixa alta média

213 Rupornis magnirostris
Gavião

carijó
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

214 Spizaetus ornatus
Gavião de

penacho
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

215 Spizaetus tyrannus
Gavião

pega

macaco

Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

216 Streptoprocne zonaris
Taperuçu

de coleira

branca

Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa baixa alta alta

217 Tyto furcata
Coruja de

igreja
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

218 Urubitinga conronata
Águia

cinzenta
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC EN R média baixa alta média

219 Urubitinga urubitinga
Gavião

preto
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

220 Agelaioides badius
Asa de

telha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

221 Agelaius ruficapillus Garibaldi
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

222 Agelasticus thilius Sargento
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

223 Alopochelidon fucata
Andorinha

morena

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

224
Amblyramphus

holosericeus

Cardeal do

banhado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

225 Anthus correndera
Caminheiro

de espora

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

226 Anthus furcatus
Caminheiro

de unhas

curtas

Passeriformes

terrestres
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa alta alta alta
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227 Anthus lutescens
Caminheiro

zumbidor

Passeriformes

terrestres

setembro a

março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN média alta alta alta

228
Arundinicola

leucocephala
Freirinha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

229 Basileuterus culicivorus Pula pula
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

230
Camptostoma

obsoletum
Risadinha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

231 Certhiaxis cinnamomeus Curutié
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

232 Coereba flaveola
Cambacica;

sebinho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

233 Contopus cooperi Piuí boreal
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN baixa média alta alta

234 Cranioleuca obsoleta
Arredio

oliváceo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

235 Cyanoloxia brissonii Azulão
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

236 Cyclarhis gujanensis
Pitiguari;

gente de

fora vem

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

237 Donacobius atricapilla Japacanim
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

238 Donacospiza albifrons
Tico tico do

banhado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

239 Elaenia flavogaster
Guaracava

de barriga

amarela

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

240 Elaenia mesoleuca Tuque
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

241 Elaenia obscura Tucão
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

242 Euphoria chlorotica Fim fim
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

243 Geossita cunicularia Curriqueiro
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

244
Geothlypis

aequinoctialis
Pia cobra

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

245 Hirundinea ferruginea
Gibão de

couro

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta
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246 Hirundo rustica
Andorinha

serradora

Passeriformes

terrestres

setembro a

março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN média alta alta alta

247 Hydropsalis parvula
Bacurau

chintã

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

248 Hymenops perspicillatus
Viuvinha de

óculos

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

249 Iodopleura pipra
Anambezin

ho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

250 Knipolegus cyanirostris

Maria preta

de bico

azulado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

251 Knipolegusnigerrimus

Maria preta

de garganta

vermelha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

252 Lanio cucullatus Tico tico rei
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

253 Lathrotriccus euleri Enferrujado
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

254 Legatus leucophaius
Bem te vi

pirata

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

255 Lessonia rufa Colegial
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

256 Limnornis curvirostris

João da

palha /

Junqueiro

de bico

curvo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

257 Machetornis rixosa
Suiriri

cavaleiro

Passeriformes

terrestres

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta média alta alta

258 Megarynchus pitangua Neinei
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

259 Mimus saturninus abiá do camp
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

260 Mimus triurus
Calhandra

de três

rabos

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

261 Molothrus bonariensis Vira bosta
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

262 Myiarchus ferox
Maria

cavaleira

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta
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263 Myiarchus tyrannulus

Maria

cavaleira de

rabo

enferrujado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

264 Myiophobus fasciatus Filipe
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

265
Myiothlypis

leucoblephara

Pula pula

assobiador

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

266 Myiozetetes similis

Bentevizinh

o de

penacho

vermelho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

267 Oryzoborius angolensis Curió
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

268 Paroaria coronata Cardeal
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

269 Passer domesticus Pardal
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

270 Phaeothlypis rivularis
Pula pula

ribeirinho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

271 Phleocryptes melanops Bate bico
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

272 Pipraeidea bonariensis
Sanhaçu

papa

laranja

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

273 Pitangus sulphuratus Bem te vi
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

274 Polioptila dumicola
Balança

rabo de

máscara

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

275 Poospiza nigrofura
Quem te

vestiu

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

276 Progne chalybea
Andorinha

doméstica

grande

Passeriformes

terrestres
julho a março

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

277 Progne tapera
Andorinha

do campo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

278 Pseudoleistes virescens Dragão
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

279
Pygochelidon

cyanoleuca

Andorinha

pequena de

casa

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

280 Ramphocelus bresilius Tiê sangue
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta
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281 Saltator similis
Trinca ferro

verdadeiro

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

282 Satrapa icterophrys
Suirir

pequeno

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

283 Serpophaga nigricans João pobre
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

284 Serpophaga subcristata Alegrinho
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

285 Setophaga pitiayumi Mariquita
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

286 Sicalis flaveola
Canário da

terra

verdadeiro

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

287 Sirystes sibilator

Gritador;

maria

assobiadeir

a

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

288 Sporagra magellanica Pintassilgo
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

289 Sporophila caerulescens
Coleirinho;

papa capim

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

290 Sporophila collaris
Coleiro do

brejo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

291 Stelgidopteryx ruficollis
Andorinha

serradora

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

292
Stephanophorus

diadematus

Sanhaçu

frade

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

293 Sturnella superciliaris
Polícia

inglesa do

sul

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

294 Synallaxis spixi
João

teneném

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

295
Syndactyla

rufosuperciliata

Trepador

quiete

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

296 Tachuris rubrigastra Papa piri
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

297 Tachycineta albiventer
Andorinha

do rio

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

298 Tachycineta leucorrhoa
Andorinha

de sobre

branco

Passeriformes

terrestres
julho a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS baixa média alta alta

299 Tangara cyanocephala Saíra militar
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta
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300 Tangara cyanoptera
Sanhaçu de

encontro

azul

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

301 Tangara peruviana
Saíra

sapucaia

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC VU R baixa média alta alta

302 Tangara sayaca
Sanhaçu

cinzento

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

303 Tangara seledon
Saíra sete

cores

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

304
Thamnophilus

caerulescens

Choca da

mata

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

305
Thamnophilus

ruficapillus

Choca de

chapéu

vermelho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

306 Thlypopsis sordida Saí canário
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

307 Trachyneta leucopyga
Andorinha

chilena

Passeriformes

terrestres
julho a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta alta

308 Troglodytesmusculus Corruíra
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

309 Turdus albicollis
Sabiá

coleira

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

310 Turdus amaurochalinus Sabiá poca
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

311 Turdus rufiventris
Sabiá

laranjeira

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

312 Tyrannusmelancholicus Suiriri
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

313 Tyrannus savana Tesourinha
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

314 Xolmis iruper Noivinha
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

315 Zonotrichia capensis Tico tico
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta
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reprodução
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reprodução

1
Eretmochelys

imbricata

Tartaruga de

pente
ano todo

alimentação,

abrigo
alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados insuficientes BCM CR EN R alta alta média média
setembro a

março
Janeiro a Julho

2 Chelonia mydas Tartaruga verde ano todo
alimentação,

abrigo
alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados insuficientes BCM EN VU R alta alta média média
dezembro a

julho

dezembro a

julho

3 Caretta caretta
Tartaruga

cabeçuda
ano todo

alimentação,

abrigo
alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados insuficientes BCM EN VU R alta alta média média
setembro a

março
Janeiro a Julho

4
Dermochelys

coriacea

Tartaruga de

couro
ocasional migratória

dados

insuficientes

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados insuficientes BCM CR CR R alta alta média alta
setembro a

março
Janeiro a Julho

5
Lepidochelis

olivacea
Tartaruga oliva ocasional migratória

dados

insuficientes

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados insuficientes BCM CR VU R alta alta média alta
setembro a

março

setembro a

março

6
Hemidactylus

mabouia

Lagartixa

doméstica

tropical

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC R média média alta alta ano todo ano todo

7
Mabuya

macrorhyncha
Mabuia ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC R média média alta alta ano todo ano todo

8
Adenomera

marmorata
Sapo ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC R média média alta alta ano todo ano todo

9 Scinax alcatraz
Perereca de

alcatrazes
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM CR CR R média média alta alta
dados

insuficientes

dados

insuficientes

10
Cycloramphus

faustoi

Rã de

alcatrazes
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM CR R média média alta alta
dados

insuficientes

dados

insuficientes

11
Siphlophis

pulcher

Cobra cipó

listrada
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC R média média alta alta ano todo ano todo

12
Tupinambis

teguixin
Teiú ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC R média média alta média ano todo ano todo

13
Dipsas albifrons

cavalheiroi

Dormideira da

ilha da

queimada

grande

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM CR CR R média média alta média ano todo
setembro a

março

14
Bothropoides

insularis
Jararaca ilhoa ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM CR CR R média média alta média ano todo ano todo
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reprodução

15 Scinax peixotoi

Perereca da

queimada

grande

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM CR CR R média média alta média ano todo ano todo

16
Tropidurus

torquatus
Calango ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

17
Gymnodactylus

darwinii
Lagarto ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

18 Mabuia caiçara Mabuia ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

19
Cayman

latirostris

Jacaré do papo

amarelo
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta media ano todo ano todo

20
Chironius

bacarinatus
Cobra cipó ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

21
Chironius

exoletus
Cobra cipó ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

22 Chironius fuscus Cobra cipó ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

23
Chironius

laeviocllis
Cobra cipó ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

24
Chironius

multiventris
Cobra cipó ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

25 Clelia plumbea Muçurana ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

26 Dipsas petersi Pingo de ouro ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

27 Dipsas neivai Jararacuçu falsa ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

28
Echinathera

bilineata

Corredeira de

mato pequeno
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

29
Echinathera

cephalostriata
Cobrinha cipó ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

30
Echinathera

undulata

Corredeira de

mato comum
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo
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31
Eritrolamprus

aescullapii
Falsa coral ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

32
Hericops

carinicaudus
Cobra dágua ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

33
Himantodes

senchoa
Cobra ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

34 Liophis miliaris Cobra dágua ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

35
Liophis

poecilogyrus
Cobra de capim ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

36
Oxyropus

clathratus

Cobra coral

falsa
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

37
Sibinomorphus

neuwiedii
Dormideira ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

38
Ciphophis

pulcher
Coral ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

39
Sordellina

puntata
Cobra dágua ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

40 Spilotes pullatus Caninana ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

41
Thamnodynaste

s cf. nattereri
Corredeira ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

42
Tomodon

dorsatus
Cobra espada ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

43
Tropidodryas

serra
Cobra cipó ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

44
Tropidodryas

striaticeps
Cobra cipó ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

45
Xenodon

newiedii
Boipeva ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

46
Micrurus

corallinus
Cobra coral ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo
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47
Bothrops

jararacussu
Jararacussu ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

48
Bothropoides

jararaca
Jararaca ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC NA R média média alta média ano todo ano todo

49
Bothropoides

alcatraz

Jararaca de

alcatrazes
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM CR CR R média média alta alta
dados

insuficientes
ano todo
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1 Balaenoptera edeni
Baleia de

bryde

Grandes

cetáceos
Mysticeti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média

2
Balaenoptera

physalus
Baleia fin

Grandes

cetáceos
Mysticeti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC EN EN COS alta alta média

3
Balaenoptera

borealis
Baleia sei

Grandes

cetáceos
Mysticeti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC EN VU VN, VS alta alta média

4
Balaenoptera

bonaerensis

Baleia

minke

antártica

Grandes

cetáceos
Mysticeti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD VS alta alta média

5
Balaenoptera

acutorostrata

Baleia

minke anã

Grandes

cetáceos
Mysticeti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média

6
Megaptera

novaeangliae

Baleia

jubarte

Grandes

cetáceos
Mysticeti

junho

novembro

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VU VS alta alta média

7
Balaenoptera

musculus
Baleia azul

Grandes

cetáceos
Mysticeti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC EN VU VN, VS alta alta média

8 Eubalaena australis

Baleia

franca

austral

Grandes

cetáceos
Mysticeti

junho

dezembro

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC VU EN VS alta alta média

9
Physeter

macrocephalus
Cachalote

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC VU VU COS alta alta média

10 Berardius arnuxii

Baleia

bicuda de

arnoux

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

1

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

11 Mesoplodon mirus

Baleia

bicuda

verdadeira

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

2

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

12
Mesoplodon

europaeus

Baleia

bicuda

europeia

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

13
Mesoplodon

densirostris

Baleia

bicuda

blainville

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

4

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

14
Mesoplodon

layardii

Baleia

bicuda de

layardi

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

5

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

15 Ziphius cavirostris

Baleia

bicuda de

curvier

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

16
Hyperoodon

planifrons

Baleia nariz

de garrafa

do sul

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

4

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

17 Orcinus orca Orca
Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

18 Feresa attenuata
Orca

pigmea

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

19
Pseudorca

crassidens
Falsa orca

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

20
Globicephala

macrorhynchus

Baleia piloto

de

nadadeiras

curtas

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média
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21 Globicephalamelas

Baleia piloto

de

nadadeiras

longas

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

4

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

22 Grampus griseus
Gofinho de

risso

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

2

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

23
Peponocephala

electra

Golfinho

cabeça de

melão

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

24 Kogia sima
Cachalote

anão

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

25 Kogia breviceps
Cachalote

pigmeu

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

26
Lagenodelphis

hosei

Golfinho de

fraser

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média

27 Tursiops truncatus

Golfinho

nariz de

garrafa

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média

28 Steno bredanensis

Golfinho de

dentes

rugosos

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média

29 Stenella frontalis

Golfinho

pintado do

atlântico

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

30 Stenella longirostris
Golfinho

rotador

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

31
Stenella

coeruleoalba

Golfinho

listrado

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média

32 Lissodelphis peronii

Golfinho

baleia

franca do

sul

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

2

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

33 Delphinus spp.
Golfinho

comum

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

34 Sotalia guianensis Boto cinza
Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média

35 Stenella attenuata

Golfinho

pintado

pantropical

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média

36 Stenella clymene
Golfinho

clymene

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

4

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média

37
Pontoporia

blainvillei
Toninha

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes
Tabelas 2 e 3

dados

insuficientes
BC VU EN R alta alta média

38 Otaria flavescens

Leão

marinho sul

americano

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média alta
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39
Arctocephalus

tropicalis

Lobo

marinho

subantártico

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta alta alta

40
Arctocephalus

australis

Lobo

marinho sul

americano

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta alta alta

41 Hydrurga leptonyx
foca

leopardo
Pinípedes Phocidae rara ocorrência

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média

42 Mirounga leonina

Elefante

marinho do

sul

Pinípedes Phocidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média

43
Lobodon

carcinophaga

Foca

caranguejeir

a

Pinípedes Phocidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

4

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média

44 Lontra longicaudis
Lontra

neotropical
Mustelideos Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

média

perda de

habitat,

poluição,

interação

com a

pesca, caça

dados

insuficientes
BC DD R alta alta alta

45 Lontra longicaudis
Lontra

neotropical
Mustelideos Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

média

perda de

habitat,

poluição,

interação

com a

pesca, caça

dados

insuficientes
BC DD R alta alta alta

46
Hydrochoerus

hydrochaeris
Capivara

Pequenos

mamíferos
Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta

47
Dasyprocta

leporina
Cutia

Pequenos

mamíferos
Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta

48 Speothos venaticua
Cachorro

vinagre

Pequenos

mamíferos
Canidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU R média alta alta

49 Cerdocyon thous

Raposinha/c

achorro do

mato

Pequenos

mamíferos
Canidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta

50 Nasua nasua Quati
Pequenos

mamíferos
Procionidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta

51
Dasypus

novemcinctus
Tatu galinha

Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média
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52 Didelphis aurita Saruê
Pequenos

mamíferos
Didelphidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média

53
Didelphis

albiventris
Gambá

Pequenos

mamíferos
Didelphidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média

54 Leopardus geoffroyi

Gato do

mato

grande

Pequenos

mamíferos
Felidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC NT R baixa baixa média

55 Sphiggurus villosus
Ouriço

caxeiro

Pequenos

mamíferos

Erethizontida

e
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média

56 Cavia aperea Preá
Pequenos

mamíferos
Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média

57
Dasypus

novemcinctus
Tatu galinha

Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média

58 Dasypus hybridus Tatu mulita
Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC NT R baixa baixa média

59
Dasypus

septemcinctus
Tatuí

Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média

60
Euphractus

sexcinctus
Tatu peludo

Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média

61
Myocastor coypus

bonariensis

Ratão do

banhado

Pequenos

mamíferos
Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta

62
Procyon

cancrivorus
Mão pelada

Pequenos

mamíferos
Procyonidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média

63 Conepatus chinga Zorrilho
Pequenos

mamíferos
Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média

64 Galictis cuja Furão Mustelideos Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

média

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R alta alta alta
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1 Aphrodromabrevirostris
Grazina de

bico curto

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

2
Calonectris diomedea

borealis

Pardela de

bico

amarelo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

3 Chionis albus
Pomba

antártica

Ave marinha

pelágica

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

4 Daption capense
Pomba do

cabo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição/e

xercícios de tiro

dados insuficientes BM LC VS alta alta alta alta

5 Diomedea exulans
Albatroz

gigante

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU VU VS alta alta alta alta

6 Fregetta tropica
Painho de

barriga

preta

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

7 Macronectes giganteus
Petrel

gigante

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta média

8 Oceanites oceanicus
Alma de

mestre

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BM LC VS alta alta alta alta

9
Oceanodroma

leucorhoa

Painho de

cauda

furcada

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

10 Pachyptila belcheri
Faigão de

bico fino

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

11 Pachyptila desolata Faigão rola
Ave marinha

pelágica
junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

12 Pachyptila vittata
Faigão de

bico largo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BCM LC VS alta alta alta alta

13 Pelagodroma marina
Painho de

ventre

branco

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

14 Phoebetria fusca
Albatroz

negro

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C EN VS alta alta alta alta

15 Phoebetria palpebrata
Piau de

costas

claras

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

16
Procellaria

aequinoctialis

Pardela

preta

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU VU VS alta alta alta alta

17 Procellaria cinerea
Pardela

cinza

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

18 Procellaria conspicillata
Pardela de

óculos

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU EN VS alta alta alta alta

19 Pterodroma incerta
Grazina de

brriga

branca

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C EN EN VS alta alta alta alta
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20 Puffinus gravis

Bobo

grande de

sobre

branco

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC LC VS alta alta alta alta

21 Puffinus griseus
Bobo

escuro

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

22 Puffinus puffinus
Bobo

pequeno

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VN alta alta alta alta

23
Stercorarius

maccormicki

Mandrião

do sul

Ave marinha

pelágica
junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

24 Stercorarius parasiticus
Gaivota

rapineira

comum

Ave marinha

pelágica

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC VN alta alta alta alta

25 Stercorarius skua
Mandrião

grande

Ave marinha

pelágica

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição/e

xercícios de tiro

dados insuficientes C LC VN alta alta alta alta

26 Thalassarche cauta
Albatroz

medroso

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

27
Thalassarche

chlororhynchos

Albatroz de

nariz

amarelo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU VU VS alta alta alta alta

28
Thalassarche

melanophris

Albatroz de

sobrancelha

negra

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC EN VU VS alta alta alta alta

29
Spheniscus

magellanicus

Pinguim de

magalhães
Piguins maio a outubro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma
pesca, poluição dados insuficientes BCM NT VS alta alta alta média

30 Anous stolidus
Trinta réis

escuro

Ave marinha

costeira

fevereiro a

setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VC/BR alta alta alta alta

31 Chilidonias niger
Trinta réis

negro

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

32
Chroicocephalus

cirrocephalus

Gaivota de

cabeça

cinza

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

33
Chroicocephalus

maculipenis

Gaivota

maria velha

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

34 Fregata magnificens
Tesourão;

Fragata

Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

35 Gelochelidon nilotica
Trinta réis

de bico

preto

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VC/BR alta alta alta alta

36 Larus dominicanus Gaivotão
Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R alta alta alta média

37 Leucophaeus atricilla
Gaivota

alegre

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

38 Phaetusa simplex
Trinta réis

grande

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VC/BR alta alta alta alta
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39 Sterna hirundinacea
Trinta réis

de bico

vermelho

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

40 Sterna hirundo
Trinta réis

boreal

Ave marinha

costeira

dezembro a

fevereiro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

41 Sterna trudeaui
Trinta réis

de coroa

branca

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

42 Sterna vittata
Trinta réis

antártico

Ave marinha

costeira

fevereiro a

setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

43 Sternulla superciliaris
Trinta réis

anão

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes BC LC VC/BR alta alta alta alta

44 Sula leucogaster
Atobá

pardo

Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

45 Thalasseus acuflavidus
Trinta réis

de bando

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC

VN, VS,

R
alta alta alta alta

46 Thalasseus maximus
Trinta réis

real

Ave marinha

costeira

Junho a

dezembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VN, VS alta alta alta alta

47 Anhinga anhinga Biguatinga
Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

48
Phalacrocorax

brasilianus
Biguá una

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R alta alta alta média

49 Podicephorus mayor
Mergulhão

grande

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

50 Podilymbus podiceps
Mergulhão

caçador

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

51 Rollandia rolland
Mergulhão

de orelha

branca

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

52 Aldea alba
Garça

branca

grande

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta média

53 Aramides cajanea
Saracura

três potes

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

54 Aramidesmangle
Saracura do

mangue

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

55 Aramus guarauna Carão
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

56 Ardea cocoi
Garça

moura

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta média

57 Bubulcus ibis
Garça

vaqueira

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes C LC R média alta alta alta



ANEXO III: Lista de espécies

Avifauna do Estado do Paraná

Plano de Emergênc ia par a Vazament o de Óleo na
Ár ea Geográf ica da Bac ia de Sant os

N° Espécie
Nome

Popular
Classificação Sazonalidade

Estágio ciclo

biológico

Tolerância

Presença

Humana

Perturbação

Antrópica
N° de indivíduos Registro

Status

IUCN

Status

MMA
Origem

Probabilidade

de

contaminação

Vulnerabilidade

ao óleo hábitos

de vida

Vulnerabilidade

ao óleo efeitos

na sobrevivência

Sensibilidade à

reabilitação do

animal

contaminado

58 Butorides striata Socozinho
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

59 Ciconia maguari
João

grande

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

60 Cochlearius cochlearius Arapapá
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

61 Egretta caerulea Garça azul
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

62 Egretta thula
Garça

branca

pequena

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

63 Eudocimus ruber
Guará

vermelho

Ave aquática

pernalta
inverno

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

64 Fulica armillata

Carqueja de

bico

manchado

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

65 Fulica leocuptera

Carqueja de

bico

amarelo

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

66 Fulica rufifrons

Carqueja de

escudo

vermelho

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

67
Gallinula galeata /

Gallinula chloropus

Frango

d'água

comum

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

68 Gallinula melanops
Frango

d'água

carijó

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

69 Ixobrychus involucris
Socoí

amarelo

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

70 Jacana jacana Jaçanã
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

71 Laterallus leucopyrrhus
Sanã

vermelha

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

72 Laterallus melanophaius Sanã parda
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

73 Laterallus viridis
Sanã

castanha

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição/e

xercícios de tiro

dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

74
Mesembrinibis

cayennensis
Coró coró

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

75 Mycteria americana
Cabeça

seca

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta
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76 Nyctanassa violacea
Savacu de

coroa

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

77 Nycticorax nycticorax Savacu
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

78 Pardirallus nigricans
Saracura

sanã

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta alta

79
Pardirallus

sanguinolentus

Saracura do

banhado

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta alta

80 Phimosus infuscatus
Tapicuru de

cara pelada

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

81 Phoenicoparrus andinus
Flamingo

grande dos

andes

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC VU VS média alta alta alta

82 Phoenicpterus ruber Flamingo
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VN média alta alta alta

83 Pilherodius pileatus Garça real
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

84 Platalea ajaja Colhereiro
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

85 Plegadis chihi
Caraúna de

cara branca

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

86 Porphyrio martinica
Frango

d'água azul

Ave aquática

pernalta
inverno

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R, VS alta alta alta alta

87 Porzana albicolis Sanã carijó
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

88 Porzana spiloptera Sanã cinza
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC VU VU R média alta alta alta

89 Syrigma sibilatrix
Maria

faceira

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

90 Theristicus caudatus Curicaca
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

91 Tigrisoma lineatum Socó boi
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

92 Tinamus solitarius Macuco
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R média alta alta alta

93 Amazonetta brasiliensis
Pé

vermelho
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

94 Anas bahamensis
Marreca

toicinho
Anseriformes ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta média
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95 Anas flavirostris
Marreca

pardinha
Anseriformes setembro a abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

96 Anas georgica
marreca

parda
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

97 Anas platalea
Marreca

colhereira
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

98 Anas sibilatrix
Marreca

oveira
Anseriformes junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

99 Anas versicolor
Marreca

cricri
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

100 Cairina moschata
Pato do

mato
Anseriformes ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição, caça
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta média

101 Chauna torquata Tachã Anseriformes ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

102 Coscoroba coscoroba Capororoca Anseriformes ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

103 Cygnus melancoryphus
Cisne de

pescoço

preto

Anseriformes ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

104
Dendrocygna

autumnalis
Asa branca Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

105 Dendrocygna bicolor
Marreca

caneleira
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

106 Dendrocygna viduata Irerê Anseriformes ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

107 Heteronetta atricapilla
Marreca de

cabeça

preta

Anseriformes junho a agosto
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

108 Netta peposaca Marrecão Anseriformes ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

109 Oxyura vittata
Marreca pé

na bunda
Anseriformes junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

110 Podilymbus podiceps
Mergulhão

caçador
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

111 Tachybaptus dominicus
Mergulhão

pequeno
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

112 Actitis macularius
Maçarico

pintado
Ave limícola junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

113 Arenaria interpres Vira pedras Ave limícola junho a agosto
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta
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114 Bartramia longicauda
Maçarico

do campo
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

115 Calidris alba
Maçarico

branco
Ave limícola julho a março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

116 Calidris canutus
Maçarico

de papo

vermelho

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

117 Calidris fuscicollis
Maçarico

de sobre

branco

Ave limícola junho a agosto
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

118 Calidris himantopus
Maçarico

pernilongo
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

119 Calidris melanotos
Maçarico

de colete
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

120 Calidris minutilla
Maçariquin

ho
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

121 Calidris pugnax
Combatent

e
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

122 Calidris pusilla
Maçarico

rasteirinho
Ave limícola julho a março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

123 Charadrius collaris
Batuíra de

colar
Ave limícola

dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

124 Charadrius flaklandicus
Batuíra de

coleira

dupla

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

125 Charadrius modestus
Batuíra de

peito tijolo
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

126
Charadrius

semipalmatus

Batuíra de

bando
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

127 Chloroceryle aenea Martinho Ave limícola ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

128 Chloroceryle amazona
Martim

pescador

verde

Ave limícola ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

129 Chloroceryle americana
Martim

pescador

pequeno

Ave limícola ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

130 Chloroceryle inda
Martim

pescador

da mata

Ave limícola ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

131 Gallinago paraguaiae Narceja Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

132 Haematopus palliatus Piru piru Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC R, VS baixa alta alta alta
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133
Himantopus

himantopus

Pernilongo

de costas

brancas

Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

134 Limnodromus griseus
Maçarico

de costas

brancas

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

135 Limosa haemastica
Maçarico

de bico

virado

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

136 Megaceryle torquata
Martim

pescador

grande

Ave limícola ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

137 Nicticryphes semicollaris
Narceja de

bico torto
Ave limícola

dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

138 Numenius phaeopus
Maçarico

galego
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT VN alta alta alta alta

139 Oreopholus ruficollis

Batuíra de

papo

ferrugíneo

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

140 Phalaropus tricolor Pisa n'água Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

141 Pluvilais dominica Baituruçu Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

142 Pluvilais squatarola
Baituruçu

de axila

preta

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

143 Ryncops niger Talha mar Ave limícola ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca,

coleta de ovos

dados insuficientes BC LC R, VS alta alta alta alta

144 Tringa flavipes
Maçarico

de perna

amarela

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

145 Tringa melanoleuca

Maçarico

grande de

perna

amarela

Ave limícola setembro a abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

146 Tringa semipalmata
Maçarico

de asa

branca

Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

147 Tringa solitaria
Maçarico

solitário
Ave limícola junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

148 Vanellus chilensis
Quero

quero
Ave limícola

dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

149 Amazona aestiva
Papagaio

verdadeiro

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

150 Amazona brasilienis
Papagaio

de cara

roxa

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM VU VU R baixa média alta alta
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151 Amazona farinosa
Papagaio

moleiro

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

152 Amazilia fimbriata

Beija flor

de garganta

verde

Não

passeriformes

terrestres

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

153 Aratinga leucophthalma
Periquitão

maracanã

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

154 Brotogeris tirica
Periquito

rico

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

155 Cathartes aura
Urubu de

cabeça

vermelha

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta média

156 Cathartes burrovianus
Urubu de

cabeça

amarela

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

157 Chaetura cinereiventris
Andorinhão

de sobre

cinzento

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa baixa alta alta

158 Coccyzus melacoryphus
Papa

lagarta

acanelado

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média

159 Colaptes campestris
Pica pau do

campo

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta média

160 Colaptesmelanochloros
Pica pau

verde

barrado

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta média

161 Columbina picui
Rolinha

picui

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

162 Columbina talpacoti
Rolinha

roxa

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

163 Coragyps atratus
Urubu de

cabeça

preta

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

164 Crotophaga ani Anu preto
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta média

165 Florisuga fusca
Beija flor

preto

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

166 Fluvicola nengeta
Lavadeira

mascarada

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

167 Forpus xanthopterygius Tuim
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

168 Furnarius figulus
Casaca de

couro da

lama

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

169 Guira guira Anu branco
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média
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170 Hydropsalis albicollis Bacurau
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

171 Leptotila rufaxilla
Jurití

gemedeira

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

172 Leptotila verreauxi Juriti pupu
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

173 Myiopsitta monachus Caturrita
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

174 Nothura maculosa
Codorna

amarela

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

175 Patagoioenas picazuro Pombão
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

176 Piaya cayana
Alma de

gato

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média

177 Pionusmaximiliani
Maitaca

verde

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

178 Polytmus guainumbi
Beija fllor

de bico

curvo

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

179 Pteroglossus bailloni
Araçari

banana

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R média alta alta media

180 Ramphastos dicolorus
Tucano de

bico verde

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

181 Ramphastos toco Tucanuçu
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

182 Ramphastos vitellinus
Tucanu de

bico preto

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

183 Rhea americana Ema
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC QA R baixa baixa média média

184 Sarcoramphus papa Urubu rei
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição, caça
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

185 Satrapa icterophrys
Suiriri

pequeno

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

186 Selenidera maculirostris
Araçari

poca

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

187
Streptoprocne zonaris

Taperuçu

de coleira

branca

Não

passeriformes

terrestres ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo alta

perda de habitat,

poluição dados insuficientes BCM LC R baixa baixa alta alta

188 Tapera naevia Saci
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média
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189 Tyrannusmelancholicus Suiriri
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

190 Zenaida auriculata
Pomba de

bando

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

191 Accipiter bicolor
Gavião de

bombachin

ha grande

Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

192 Accipiter poliogaster
Tauató

pintado
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

193 Accipiter striatus
Gavião

miúdo
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

194 Accipiter superciliosus
Gavião

miudinho
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

195
Amadonastur

lacernulatus

Gavião

pombo

pequeno

Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC VU R média baixa alta média

196 Asio clamator
Coruja

orelhuda
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

197 Athene cunicularia
Coruja

buraqueira
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

198 Bubo virginianus Jacurutu Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

199 Caracara plancus Caracará Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

200 Chaetura cinereiventris
Andorinhão

de sobre

cinzento

Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa baixa alta alta

201 Falco deiroleucus
Falcão de

peito

laranja

Ave de rapina outubro abril
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM NT VC/BR baixa baixa alta média

202 Falco peregrinus
Falcão

peregrino
Ave de rapina outubro abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN baixa baixa alta média

203 Falco sparverius Quiriquiri Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

204
Geranoaetus

albicaudatus

Gavião de

rabo branco
Ave de rapina outubro abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM NT VC/BR baixa baixa alta média

205
Geranospiza

caerulescens

Gavião

pernilongo
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

206
Heterospizias

meridionalis

Gavião

caboclo
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

207 Milvago chimachima
Carrapateir

o
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média
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208 Milvago chimango Chimango Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

209 Megascops choliba
Corujinha

do mato
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

210 Pandion haliaetus
Águia

pescadora
Ave de rapina ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN baixa alta alta média

211 Pseudastor polionotus
Gavião

pombo

grande

Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R média baixa alta média

212 Rostrhamus sociabilis
Gavião

caramujeiro
Ave de rapina ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa baixa alta média

213 Rupornis magnirostris
Gavião

carijó
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

214 Spizaetus ornatus
Gavião de

penacho
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

215 Spizaetus tyrannus
Gavião

pega

macaco

Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

216 Streptoprocne zonaris
Taperuçu

de coleira

branca

Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa baixa alta alta

217 Tyto furcata
Coruja de

igreja
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

218 Urubitinga conronata
Águia

cinzenta
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC EN R média baixa alta média

219 Urubitinga urubitinga
Gavião

preto
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

220 Agelaioides badius
Asa de

telha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

221 Agelaius ruficapillus Garibaldi
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

222 Agelasticus thilius Sargento
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

223 Alopochelidon fucata
Andorinha

morena

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

224
Amblyramphus

holosericeus

Cardeal do

banhado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

225 Anthus correndera
Caminheiro

de espora

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

226 Anthus furcatus
Caminheiro

de unhas

curtas

Passeriformes

terrestres
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa alta alta alta



ANEXO III: Lista de espécies

Avifauna do Estado do Paraná

Plano de Emergênc ia par a Vazament o de Óleo na
Ár ea Geográf ica da Bac ia de Sant os

N° Espécie
Nome

Popular
Classificação Sazonalidade

Estágio ciclo

biológico

Tolerância

Presença

Humana

Perturbação

Antrópica
N° de indivíduos Registro

Status

IUCN

Status

MMA
Origem

Probabilidade

de

contaminação

Vulnerabilidade

ao óleo hábitos

de vida

Vulnerabilidade

ao óleo efeitos

na sobrevivência

Sensibilidade à

reabilitação do

animal

contaminado

227 Anthus lutescens
Caminheiro

zumbidor

Passeriformes

terrestres

setembro a

março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN média alta alta alta

228
Arundinicola

leucocephala
Freirinha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

229 Basileuterus culicivorus Pula pula
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

230
Camptostoma

obsoletum
Risadinha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

231 Certhiaxis cinnamomeus Curutié
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

232 Coereba flaveola
Cambacica;

sebinho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

233 Contopus cooperi Piuí boreal
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN baixa média alta alta

234 Cranioleuca obsoleta
Arredio

oliváceo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

235 Cyanoloxia brissonii Azulão
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

236 Cyclarhis gujanensis
Pitiguari;

gente de

fora vem

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

237 Donacobius atricapilla Japacanim
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

238 Donacospiza albifrons
Tico tico do

banhado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

239 Elaenia flavogaster
Guaracava

de barriga

amarela

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

240 Elaenia mesoleuca Tuque
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

241 Elaenia obscura Tucão
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

242 Euphoria chlorotica Fim fim
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

243 Geossita cunicularia Curriqueiro
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

244
Geothlypis

aequinoctialis
Pia cobra

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

245 Hirundinea ferruginea
Gibão de

couro

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta
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246 Hirundo rustica
Andorinha

serradora

Passeriformes

terrestres

setembro a

março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN média alta alta alta

247 Hydropsalis parvula
Bacurau

chintã

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

248 Hymenops perspicillatus
Viuvinha de

óculos

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

249 Iodopleura pipra
Anambezin

ho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

250 Knipolegus cyanirostris

Maria preta

de bico

azulado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

251 Knipolegusnigerrimus

Maria preta

de garganta

vermelha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

252 Lanio cucullatus Tico tico rei
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

253 Lathrotriccus euleri Enferrujado
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

254 Legatus leucophaius
Bem te vi

pirata

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

255 Lessonia rufa Colegial
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

256 Limnornis curvirostris

João da

palha /

Junqueiro

de bico

curvo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

257 Machetornis rixosa
Suiriri

cavaleiro

Passeriformes

terrestres

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta média alta alta

258 Megarynchus pitangua Neinei
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

259 Mimus saturninus abiá do camp
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

260 Mimus triurus
Calhandra

de três

rabos

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

261 Molothrus bonariensis Vira bosta
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

262 Myiarchus ferox
Maria

cavaleira

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta
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263 Myiarchus tyrannulus

Maria

cavaleira de

rabo

enferrujado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

264 Myiophobus fasciatus Filipe
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

265
Myiothlypis

leucoblephara

Pula pula

assobiador

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

266 Myiozetetes similis

Bentevizinh

o de

penacho

vermelho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

267 Oryzoborius angolensis Curió
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

268 Paroaria coronata Cardeal
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

269 Passer domesticus Pardal
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

270 Phaeothlypis rivularis
Pula pula

ribeirinho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

271 Phleocryptes melanops Bate bico
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

272 Pipraeidea bonariensis
Sanhaçu

papa

laranja

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

273 Pitangus sulphuratus Bem te vi
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

274 Polioptila dumicola
Balança

rabo de

máscara

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

275 Poospiza nigrofura
Quem te

vestiu

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

276 Progne chalybea
Andorinha

doméstica

grande

Passeriformes

terrestres
julho a março

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

277 Progne tapera
Andorinha

do campo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

278 Pseudoleistes virescens Dragão
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

279
Pygochelidon

cyanoleuca

Andorinha

pequena de

casa

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

280 Ramphocelus bresilius Tiê sangue
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta
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281 Saltator similis
Trinca ferro

verdadeiro

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

282 Satrapa icterophrys
Suirir

pequeno

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

283 Serpophaga nigricans João pobre
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

284 Serpophaga subcristata Alegrinho
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

285 Setophaga pitiayumi Mariquita
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

286 Sicalis flaveola
Canário da

terra

verdadeiro

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

287 Sirystes sibilator

Gritador;

maria

assobiadeir

a

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

288 Sporagra magellanica Pintassilgo
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

289 Sporophila caerulescens
Coleirinho;

papa capim

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

290 Sporophila collaris
Coleiro do

brejo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

291 Stelgidopteryx ruficollis
Andorinha

serradora

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

292
Stephanophorus

diadematus

Sanhaçu

frade

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

293 Sturnella superciliaris
Polícia

inglesa do

sul

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

294 Synallaxis spixi
João

teneném

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

295
Syndactyla

rufosuperciliata

Trepador

quiete

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

296 Tachuris rubrigastra Papa piri
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

297 Tachycineta albiventer
Andorinha

do rio

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

298 Tachycineta leucorrhoa
Andorinha

de sobre

branco

Passeriformes

terrestres
julho a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS baixa média alta alta

299 Tangara cyanocephala Saíra militar
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta
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300 Tangara cyanoptera
Sanhaçu de

encontro

azul

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

301 Tangara peruviana
Saíra

sapucaia

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC VU R baixa média alta alta

302 Tangara sayaca
Sanhaçu

cinzento

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

303 Tangara seledon
Saíra sete

cores

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

304
Thamnophilus

caerulescens

Choca da

mata

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

305
Thamnophilus

ruficapillus

Choca de

chapéu

vermelho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

306 Thlypopsis sordida Saí canário
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

307 Trachyneta leucopyga
Andorinha

chilena

Passeriformes

terrestres
julho a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta alta

308 Troglodytesmusculus Corruíra
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

309 Turdus albicollis
Sabiá

coleira

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

310 Turdus amaurochalinus Sabiá poca
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

311 Turdus rufiventris
Sabiá

laranjeira

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

312 Tyrannusmelancholicus Suiriri
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

313 Tyrannus savana Tesourinha
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

314 Xolmis iruper Noivinha
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

315 Zonotrichia capensis Tico tico
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta
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1
Eretmochelys 

imbricata
Tartaruga-de- 

pente
Quelônios ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados

insuficientes
BCM CR EN R alta alta média média Janeiro a Julho

2 Chelonia mydas Tartaruga-verde Quelônios ano todo
alimentação,

abrigo
alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados

insuficientes
BCM EN VU R alta alta média média

dezembro a

julho

3 Caretta caretta
Tartaruga- 
cabeçuda

Quelônios ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados

insuficientes
BCM EN VU R alta alta média média Janeiro a Julho

4
Lepidochelys 

olivacea
Tartaruga-oliva Quelônios ocasional

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados

insuficientes
BCM CR CR R alta alta média alta Janeiro a Julho

5
Dermochelys 

coriacea
Tartaruga-de- 

couro
Quelônios ocasional migratória

dados

insuficientes

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados

insuficientes
BCM CR VU R alta alta média alta

setembro a

março

6
Anisolepis 
undulatus

Papa-vento-do- 
sul

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR VU R média média alta média ano todo

7
Cnemidophorus 

littoralis
Lagarto-da- 
cauda-verde

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM VU VU R média média alta média ano todo

8
Hemidactylus 

mabouia

Lagartixa 
doméstica 

tropical
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

9
Liolaemus 

arambarensis
Lagartixa-da- 

areia
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM EN - R média média alta média ano todo

10 Liolaemus lutzae
Lagartixa-da- 

areia
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR VU R média média alta média ano todo

11
Liolaemus 
occipitalis

Lagartixa-da- 
praia

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM VU VU R média média alta média

setembro a

março

12
Gymnodactylus 

darwinii
Lagarto Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

13 Mabuya agilis Mabuia Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

14 Mabuya caissara Mabuia Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC EN R média média alta média ano todo

15
Tupinambis 
merianae

Teiú Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo



ANEXO III: Lista de espécies

Herpetofauna do Estado do Paraná

Plano  d e Em erg ência par a Vazam ent o de Óleo  na
Ár ea Geogr áf ica da Bac ia de Sant os

N° Espécie Nome Popular Classificação

Sazonalidade

na área de

estudo

Estágio ciclo

biológico

Tolerância

Presença

Humana

Perturbação

Antrópica

N° de

indivíduos
Registro

Status

IUCN

Status

MMA
Origem

Probabilidade

de

contaminação

Vulnerabilidade

ao óleo hábitos

de vida

Vulnerabilidade

ao óleo efeitos

na sobrevivência

Sensibilidade à

reabilitação do

animal

contaminado

Sazonalidade

reprodução

16
Tropidurus 
torquatus

Calango Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

17 Bothrops alcatraz
Jararaca-de- 

alcatrazes
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR - R média média alta média ano todo

18 Bothrops insularis
Jararaca-de- 

alcatrazes
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR - R média média alta média ano todo

19
Bothrops 

jararacussu
Jararacuçu Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

20
Bothropoides 

jararaca
Jararaca Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

21
Chironius 

bicarinatus
Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

22
Chironius 
exoletus

Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

23 Chironius fuscus Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

24
Chironius 
laevicollis

Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

25
Chironius 

multiventris
Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

26 Clelia plumbea Muçurana Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

27 Corallus cropanii
Jibóia-de- 

cropani
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR - R média média alta média ano todo

28
Dipsas albifrons 

cavalheiroi

Dormideira-da- 
Ilha-da- 

Queimada- 
Grande

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR - R média média alta média ano todo

29 Dipsas petersi Pingo-de-ouro Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

30 Dipsas neivai Jararacuçu falsa Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

31
Echinanthera 

bilineata
Corredeira-de- 
mato-pequena

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo
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32
Echinanthera 
cephalostriata

Comocobrinha- 
cipó

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

33
Echinanthera 

undulata
Corredeira-de- 
mato-comum

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

34
Erythrolamprus 

aescullapii
Falsa-coral Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

35
Helicops 

carinicaudus
Cobra-dágua Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

36
Imantodes 
cenchoa

Cobra Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

37
Liophis 

poecilogyrus
Cobra-de-capim Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

38 Liophis miliaris Cobra-dágua Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

39
Micrurus 
corallinus

Cobra-coral Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

40
Oxyrhopus 
clathratus

Cobra-coral- 
falsa

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

41
Thamnodynastes 

cf. nattereri
Corredeira Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

42
Tomodon 
dorsatus

Cobra-espada Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

43
Tropidodryas 

serra
Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

44
Tropidodryas 

striaticeps
Cobra-cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

45
Sibynomorphus 

neuwiedii
Dormideira Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

46
Siphlophis 

pulcher
cobra-cipó- 

listrada
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

47 Spilotes pullatus Caninana Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo
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48
Sordellina 
punctata

Cobra-dágua Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

49
Xenodon 
neuwiedii

Boipeva Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

50 Caiman latirostris
Jacaré-de-papo-

amarelo
Crocodilianos ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC NA R média média alta média ano todo

51
Adenomera 
marmorata

Sapo Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

52
Aparasphenodon 

bokermanni
Rã-bugio Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM DD - R média média alta média ano todo

53
Cycloramphus 

faustoi
Rã-de- 

alcatrazes
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR - R média média alta média ano todo

54
Cycloramphus 
boraceiensis

Rã Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

55
Cycloramphus 

dubius
Rã Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

56
Dendrophryniscu 

s leucomystax
Sapinho-das- 

bromélias
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

57
Dendropsophus 

decipiens
Pererca Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

58
Dendropsophus 

berthalutzae
Pererequinha Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

59
Eleutherodactylus 

binotatus
Rã-da-mata Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

60
Hypsiboas 

albomarginatus
Perereca- 
araponga

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

61 Hypsiboas faber Sapo-ferreiro Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

62
Itapotihyla 
langsdorffii

Perereca- 
castanhola

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

63
Leptodactylus 

latrans
Rã-manteiga Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo
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64
Leptodactylus 

syphax
Rã Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

65
Physalaemus 

spiniger
Rã Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

66 Rhinella ornata
Sapo- 

cururuzinho
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

67 Scinax alcatraz
Perereca-de- 

alcatrazes
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM CR - R média média alta média ano todo

68
Scinax 

argyreornatus
Perereca Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

69 Scinax  sp Perereca Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

70
Xenohyla 
truncata

Perereca Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC - R média média alta média ano todo

71 Phrynops hogei
Cágado-de- 

hoge
Quelônios ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM VU EN R média alta média alta ano todo
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1
Balaenoptera 

edeni
Baleia de

bryde

Grandes

cetáceos
Mysticeti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média

dados

insuficientes

2
Balaenoptera 

physalus
Baleia fin

Grandes

cetáceos
Mysticeti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC EN EN COS alta alta média

dados

insuficientes

3
Balaenoptera 

borealis
Baleia sei

Grandes

cetáceos
Mysticeti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC EN VU VN, VS alta alta média

dados

insuficientes

4
Balaenoptera 
bonaerensis

Baleia

minke

antártica

Grandes

cetáceos
Mysticeti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD VS alta alta média

dados

insuficientes

5
Balaenoptera 
acutorostrata

Baleia

minke anã

Grandes

cetáceos
Mysticeti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média

dados

insuficientes

6
Balaenoptera 

musculus
Baleia azul

Grandes

cetáceos
Mysticeti rara ocorrência

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC EN CR VN, VS alta alta média

dados

insuficientes

7 Berardius arnuxii
Baleia

bicuda

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

dados

insuficientes

8
Eubalaena 
australis

Baleia

franca

austral

Grandes

cetáceos
Mysticeti

junho

dezembro

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC VU EN VS alta alta média

dados

insuficientes

9 Feresa attenuata
Orca

pigmea

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

10
Globicephala 

melas

Baleia

piloto de

nadadeiras

longas

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média média

11
Globicephala 

macrorhynchus

Baleia

piloto de

nadadeiras

curtas

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média média

12
Hyperoodon 
planifrons

Baleia nariz

de garrafa

do sul

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média

dados

insuficientes

13
Megaptera 

novaeangliae
Baleia

jubarte

Grandes

cetáceos
Mysticeti

junho

novembro

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VU VS alta alta média

dados

insuficientes

14
Mesoplodon 
densirostris

Baleia

bicuda de

blainville

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

dados

insuficientes

15
Mesoplodon 

layardii

Baleia

bicuda de

layard

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

dados

insuficientes

16 Orcinus orca Orca
Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

18
Physeter 

macrocephalus
Cachalote

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC VU VU COS alta alta média

dados

insuficientes

19
Pseudorca 
crassidens

Falsa orca
Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta
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20
Ziphius 

cavirostris

Baleia

bicuda de

curvier

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média

dados

insuficientes

21 Delphinus spp.
Golfinho

comum

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

22 Grampus griseus
Golfinho de

risso

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

23 Kogia breviceps
Cachalote

pigmeu

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

24 Kogia sima
Cachalote

anão

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

25
Lagenodelphis 

hosei
Golfinho de

fraser

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média alta

17
Peponochepala 

electra

Golfinho

cabeça de

melão

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

26
Pontoporia 
blainvillei

Toninha
Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC VU EN R alta alta média alta

27
Tursiops 
truncatus

Golfinho

nariz de

garrafa

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média média

28
Sotalia 

guianensis
Boto cinza

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média alta

29
Stenella 
attenuata

Golfinho

pintado

pantropical

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média alta

30 Stenella clymene
Golfinho

clymene

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média alta

31
Stenella 

longirostris
Golfinho

rotador

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

32
Stenella 

coeruleoalba
Golfinho

listrado

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média alta

33 Stenella frontalis
Golfinho

pintado do

atlântico

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

34
Steno 

bredanensis

Golfinho de

dentes

rugosos

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média média

35
Arctocephalus 

tropicalis

Lobo

marinho

subantártic

o

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta alta alta média
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36
Arctocephalus 

australis

Lobo

marinho sul

americano

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta alta alta média

37
Arctocephalus 

gazella

Lobo

marinho

antártico

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

2

dados

insuficientes
BC LC VS alta alta alta média

38
Hydrurga 
leptonyx

Foca

leopardo
Pinípedes Phocidae rara ocorrência

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média média

39
Lobodon 

carcinophagus

Foca

caranguejei

ra

Pinipedes Phocidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média média

40 Mirounga leonina
Elefante

marinho do

sul

Pinípedes Phocidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média média

41 Otaria flavescens
Leão

marinho sul

americano

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média alta média

42
Lontra 

longicaudis
Lontra

neotropical
Mustelideos Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

média

perda de

habitat,

poluição,

interação

com a

pesca, caça

dados

insuficientes
BC DD R alta alta alta alta

43
Conepatus 

chinga
Zorrilho Mustelideos Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

média

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R alta alta alta alta

44 Galictis cuja Furão Mustelideos Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

média

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R alta alta alta alta

45 Cavia aperea Preá Roedores Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

46
Dasyprocta 

azarae
Cutia Roedores Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa baixa média média

47
Dasyprocta 

leporina
Cutia Roedores Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa baixa média média



ANEXO III: Lista de espécies

Mastofauna do Estado do Paraná

Plano de Em ergência para Vazament o de Óleo na
Ár ea Geográf ica d a Bac ia de Sant os

Número Espécie
Nome

Popular

Classificação

MMA/SAO

Classificação

Subordem
Sazonalidade

Estágio ciclo

biológico

Tolerância

Presença

Humana

Perturbaçã

o Antrópica

N° de

indivíduos

Registr

o

Status

IUCN

Status

MMA
Origem

Probabilidade

de

contaminação

Vulnerabilidade

ao óleo hábitos

de vida

Vulnerabilidade

ao óleo efeitos

na sobrevivência

Sensibilidade à

reabilitação do

animal

contaminado

48
Hydrochoerus 
hydrochaeris

Capivara Roedores Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

interação

com a

pesca, caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta média

49
Myocastor 

coypus 
bonariensis

Ratão do

banhado
Roedores Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta média

50 Alouatta guariba
Bugio- 
ruivo

Pequenos

mamíferos
Atelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta média

51
Bradypus 
torquatus

Preguiça- 
de-coleira

Pequenos

mamíferos

Bradypodida

e
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

52 Callithrix aurita
Sagui da

serra

escuro

Pequenos

mamíferos
Cebidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

53 Cebus nigritus
Macaco

prego

Pequenos

mamíferos
Cebidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC NT QA R baixa baixa média média

54 Cerdocyon thous
Raposinha

cachorro do

mato

Pequenos

mamíferos
Canidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa média média média

55
Cryptonanus 

guahybae
Catita

Pequenos

mamíferos
Didelphidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa média média média

56
Dasypus 

novemcinctus
Tatu

galinha

Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

57 Dasypus hybridus Tatu mulita
Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC NT R baixa baixa média média

58
Dasypus 

septemcinctus
Tatuí

Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média
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59 Didelphis aurita Saruê
Pequenos

mamíferos
Didelphidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

60
Didelphis 
albiventris

Gambá
Pequenos

mamíferos
Didelphidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

61
Euphractus 
sexcinctus

Tatu peludo
Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

62
Leontopithecus 

caissara

Mico leão

de cara

preta

Pequenos

mamíferos
Callitrichidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC CR CR R baixa baixa média média

63
Leontopithecus 

rosalia
Mico leão

dourado

Pequenos

mamíferos
Callitrichidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC EN EN R baixa baixa média média

64
Leopardus 
geoffroyi

Gato do

mato

grande

Pequenos

mamíferos
Felidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC NT R baixa baixa média média

65 Mazama bororo
Veado

bororo

Pequenos

mamíferos
Cervidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

66 Nasua nasua Quati
Pequenos

mamíferos
Procionidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

67 Pantera onca
Onça

pintada

Pequenos

mamíferos
Felidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

68
Procyon 

cancrivorus
Mão pelada

Pequenos

mamíferos
Procyonidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

69
Speothos 
venaticus

Cachorro

vinagre

Pequenos

mamíferos
Canidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa média média média
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70
Sphiggurus 

villosus
Ouriço

caxeiro

Pequenos

mamíferos

Erethizontida

e
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média
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1
Thalassarche

melanophris

Albatroz de

sombrancelha negra

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC EN VU VS alta alta alta alta

2
Thalassarche

chlororhynchos

Albatroz de nariz

amarelo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU VU VS alta alta alta alta

3 Diomedea exulans Albatroz gigante
Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU VU VS alta alta alta alta

4
Calonectris diomedea

borealis

Pardela de bico

amarelo

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

5
Macronectes

giganteus
Petrel gigante

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta média

6 Thalassarche cauta Albatroz medroso
Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

7 Phoebetria fusca Albatroz negro
Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C EN VS alta alta alta alta

8
Phoebetria

palpebrata

Piau de costas

claras

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

9
Aphrodroma

brevirostris

Grazina de bico

curto

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

10 Pachyptila vittata Faigão de bico largo
Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BCM LC VS alta alta alta alta

11 Pachyptila desolata Faigão rola
Ave marinha

pelágica
junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

12 Pachyptila belcheri Faigão de bico fino
Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

13
Procellaria

aequinoctialis
Pardela preta

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU VU VS alta alta alta alta

14
Procellaria

conspicillata
Pardela de óculos

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU EN VS alta alta alta alta

15 Procellaria cinerea Pardela cinza
Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

16 Pterodroma incerta
Grazina de brriga

branca

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C EN EN VS alta alta alta alta

17 Puffinus gravis
Bobo grande de

sobre branco

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC LC VS alta alta alta alta

18 Puffinus griseus Bobo escuro
Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C NT VS alta alta alta alta

19 Puffinus puffinus Bobo pequeno
Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VN alta alta alta alta
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20 Oceanites oceanicus Alma de mestre
Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BM LC VS alta alta alta alta

21
Oceanodroma

leucorhoa

Painho de cauda

furcada

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

22 Pelagodroma marina
Painho de ventre

branco

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

23 Fregetta tropica
Painho de barriga

preta

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

24
Spheniscus

magellanicus

Pinguim de

Magalhães

Ave marinha

pelágica
maio a outubro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma
pesca, poluição dados insuficientes BCM NT VS alta alta alta média

25 Larus dominicanus Gaivotão
Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R alta alta alta média

26 Sula leucogaster Atobá pardo
Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

27 Fregata magnificens Tesourão; Fragata
Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

28
Stercorarius

parasiticus

Gaivota rapineira

comum

Ave marinha

pelágica

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC VN alta alta alta alta

29
Stercorarius

maccormicki
Mandrião do sul

Ave marinha

pelágica
junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

30 Sterna hirundinacea
Trinta réis de bico

vermelho

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

31 Sterna hirundo Trinta réis boreal
Ave marinha

costeira

dezembro a

fevereiro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

32 Thalasseus maximus Trinta réis real
Ave marinha

costeira

Junho a

dezembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VN, VS alta alta alta alta

33
Thalasseus

acuflavidus
Trinta réis de bando

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC

VN, VS,

R
alta alta alta alta

34 Sterna trudeaui
Trinta réis de coroa

branca

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

35 Sternulla superciliaris Trinta réis anão
Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes BC LC VC/BR alta alta alta alta

36
Chroicocephalus

maculipenis
Gaivota maria velha

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

37 Ryncops niger Talha mar
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca,

coleta de ovos

dados insuficientes BC LC R, VS alta alta alta alta
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38
Phalacrocorax

brasilianus
Biguá una

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R alta alta alta média

39 Anhinga anhinga Biguatinga
Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

40 Ardea cocoi Garça moura
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta média

41 Aldea alba
Garça branca

grande

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta média

42 Egretta thula
Garça branca

pequena

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

43 Egretta caerulea Garça azul
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

44 Bubulcus ibis Garça vaqueira
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes C LC R média alta alta alta

45 Pilherodius pileatus Garça real
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

46 Butorides striata Socozinho
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

47 Nycticorax nycticorax Savacu
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

48 Nyctanassa violacea Savacu de coroa
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

49 Tigrisoma lineatum Socó boi
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

50 Syrigma sibilatrix Maria faceira
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

51
Cochlearius

cochlearius
Arapapá

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

52 Theristicus caudatus Curicaca
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

53
Mesembrinibis

cayennensis
Coró coró

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

54 Tinamus solitarius Macuco
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC NT R média alta alta alta

55 Platalea ajaja Colhereiro
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

56
Pardirallus

sanguinolentus

Saracura do

banhado

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta alta
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57 Pardirallus nigricans Saracura sanã
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta alta

58 Aramidesmangle
Saracura do

mangue

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

59 Aramides cajanea Saracura três potes
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

60 Aramus guarauna Carão
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

61
Laterallus

leucopyrrhus
Sanã vermelha

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

62 Porzana albicolis Sanã carijó
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

63
Laterallus

melanophaius
Sanã parda

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

64
Gallinula galeata /

Gallinula chloropus

Frango d'água

comum

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

65 Porphyrio martinica Frango d'água azul
Ave aquática

pernalta
inverno

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R, VS alta alta alta alta

66 Eudocimus ruber Guará vermelho
Ave aquática

pernalta
inverno

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

67
Dendrocygna

autumnalis
Asa branca Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

68 Cairina moschata Pato do mato Anseriformes ano todo
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição, caça
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta média

69 Anas bahamensis Marreca toicinho Anseriformes ano todo
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta média

70
Amazonetta

brasiliensis
Pé vermelho Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

71 Podilymbus podiceps Mergulhão caçador Anseriformes ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

72
Tachybaptus

dominicus
Mergulhão pequeno Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

73 Jacana jacana Jaçanã Ave limícola ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

74 Haematopus palliatus Piru piru Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC R, VS baixa alta alta alta
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75 Vanellus chilensis Quero quero Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

76 Pluvilais dominica Baituruçu Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

77
Charadrius

semipalmatus
Batuíra de bando Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

78 Charadrius collaris Batuíra de colar Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

79 Tringa solitaria Maçarico solitário Ave limícola junho a agosto
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

80 Tringa flavipes
Maçarico de perna

amarela
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

81 Tringa melanoleuca
Maçarico grande de

perna amarela
Ave limícola setembro a abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

82 Actitis macularius Maçarico pintado Ave limícola junho a agosto
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

83 Tryngites subruficollis Maçarico acanelado Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT VN alta alta alta alta

84 Tringa semipalmata
Maçarico de asa

branca
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

85 Calidris fuscicollis
Maçarico de sobre

branco
Ave limícola junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

86 Calidris melanotos Maçarico de colete Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

87 Calidris alba Maçarico branco Ave limícola julho a março
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

88 Calidris pusilla
Maçarico

rasteirinho
Ave limícola julho a março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

89 Bartramia longicauda Maçarico do campo Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

90 Arenaria interpres Vira pedras Ave limícola junho a agosto
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

91 Gallinago paraguaiae Narceja Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

92
Himantopus

himantopus

Pernilongo de

costas brancas
Ave limícola

dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

93 Megaceryle torquata
Martim pescador

grande
Ave limícola ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta
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94 Chloroceryle amazona
Martim pescador

verde
Ave limícola ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

95
Chloroceryle

americana

Martim pescador

pequeno
Ave limícola ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

96 Chloroceryle inda
Martim pescador da

mata
Ave limícola ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

97 Chloroceryle aenea Martinho Ave limícola ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

98 Rostrhamus sociabilis Gavião caramujeiro Ave de rapina ano todo
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa baixa alta média

99 Pandion haliaetus Águia pescadora Ave de rapina ano todo
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN baixa alta alta média

100 Mivalgo chimachima Carrapateiro Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

101 Mivalgo chimango Chimango Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

102 Caracara plancus Caracará Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

103 Falco peregrinus Falcão peregrino Ave de rapina outubro abril
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN baixa baixa alta média

104 Accipiter bicolor
Gavião de

bombachinha

grande

Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

105 Accipiter poliogaster Tauató pintado Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

106 Accipiter striatus Gavião miúdo Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

107 Accipiter superciliosus Gavião miudinho Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

108
Amadonastur

lacernulatus

Gavião pombo

pequeno
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC VU R média baixa alta média

109
Geranospiza

caerulescens
Gavião pernilongo Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

110 Pseudastor polionotus
Gavião pombo

grande
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R média baixa alta média

111 Rupornis magnirostris Gavião carijó Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

112 Spizaetus tyrannus
Gavião pega

macaco
Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média
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113 Spizaetus ornatus Gavião de penacho Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

114 Urubitinga conronata Águia cinzenta Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC EN R média baixa alta média

115 Urubitinga urubitinga Gavião preto Ave de rapina ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

116 Cathartes burrovianus
Urubu de cabeça

amarela

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

117 Sarcoramphus papa Urubu rei
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição, caça
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

118 Coragyps atratus
Urubu de cabeça

preta

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

119 Cathartes aura
Urubu de cabeça

vermelha

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta média

120
Tyrannus

melancholicus
Suiriri

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

121 Ramphastos dicolorus
Tucano de bico

verde

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

122 Ramphastos vitellinus
Tucanu de bico

preto

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta media

123 Crotophaga ani Anu preto
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta média

124 Guira guira Anu branco
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média

125 Piaya cayana Alma de gato
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média

126 Amazona aestiva
Papagaio

verdadeiro

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

127
Aratinga

leucophthalma

Periquitão

maracanã

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

128 Brotogeris tirica Periquito rico
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

129
Forpus

xanthopterygius
Tuim

Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

130 Pionusmaximiliani Maitaca verde
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

131 Leptotila verreauxi Juriti pupu
Não

passeriformes

terrestres

ano todo
reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta
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220 Agelaioides badius Asa de telha
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

221 Agelaius ruficapillus Garibaldi
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

222 Agelasticus thilius Sargento
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

223 Alopochelidon fucata Andorinha morena
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

224
Amblyramphus

holosericeus
Cardeal do banhado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

225 Anthus correndera
Caminheiro de

espora

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

226 Anthus furcatus
Caminheiro de

unhas curtas

Passeriformes

terrestres
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa alta alta alta

227 Anthus lutescens
Caminheiro

zumbidor

Passeriformes

terrestres

setembro a

março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN média alta alta alta

228
Arundinicola

leucocephala
Freirinha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

229
Basileuterus

culicivorus
Pula pula

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

230
Camptostoma

obsoletum
Risadinha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

231
Certhiaxis

cinnamomeus
Curutié

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

232 Coereba flaveola Cambacica; sebinho
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

233 Contopus cooperi Piuí boreal
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN baixa média alta alta

234 Cranioleuca obsoleta Arredio oliváceo
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

235 Cyanoloxia brissonii Azulão
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

236 Cyclarhis gujanensis
Pitiguari; gente de

fora vem

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

237 Donacobius atricapilla Japacanim
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

238 Donacospiza albifrons
Tico tico do

banhado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta
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239 Elaenia flavogaster
Guaracava de

barriga amarela

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

240 Elaenia mesoleuca Tuque
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

241 Elaenia obscura Tucão
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

242 Euphoria chlorotica Fim fim
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

243 Geossita cunicularia Curriqueiro
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

244
Geothlypis

aequinoctialis
Pia cobra

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

245 Hirundinea ferruginea Gibão de couro
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

246 Hirundo rustica
Andorinha

serradora

Passeriformes

terrestres

setembro a

março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN média alta alta alta

247 Hydropsalis parvula Bacurau chintã
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

248
Hymenops

perspicillatus
Viuvinha de óculos

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

249 Iodopleura pipra Anambezinho
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

250
Knipolegus

cyanirostris

Maria preta de bico

azulado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

251 Knipolegusnigerrimus
Maria preta de

garganta vermelha

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

252 Lanio cucullatus Tico tico rei
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

253 Lathrotriccus euleri Enferrujado
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

254 Legatus leucophaius Bem te vi pirata
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

255 Lessonia rufa Colegial
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

256 Limnornis curvirostris
João da palha /

Junqueiro de bico

curvo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

257 Machetornis rixosa Suiriri cavaleiro
Passeriformes

terrestres

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta média alta alta
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258
Megarynchus

pitangua
Neinei

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

259 Mimus saturninus Sabiá do campo
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

260 Mimus triurus
Calhandra de três

rabos

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

261 Molothrus bonariensis Vira bosta
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

262 Myiarchus ferox Maria cavaleira
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

263 Myiarchus tyrannulus
Maria cavaleira de

rabo enferrujado

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VC/BR baixa média alta alta

264 Myiophobus fasciatus Filipe
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

265
Myiothlypis

leucoblephara

Pula pula

assobiador

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

266 Myiozetetes similis
Bentevizinho de

penacho vermelho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

267
Oryzoborius

angolensis
Curió

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

268 Paroaria coronata Cardeal
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

269 Passer domesticus Pardal
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

270 Phaeothlypis rivularis Pula pula ribeirinho
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

271
Phleocryptes

melanops
Bate bico

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

272
Pipraeidea

bonariensis

Sanhaçu papa

laranja

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

273 Pitangus sulphuratus Bem te vi
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

274 Polioptila dumicola
Balança rabo de

máscara

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

275 Poospiza nigrofura Quem te vestiu
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

276 Progne chalybea
Andorinha

doméstica grande

Passeriformes

terrestres
julho a março

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta
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277 Progne tapera
Andorinha do

campo

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

278
Pseudoleistes

virescens
Dragão

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

279
Pygochelidon

cyanoleuca

Andorinha pequena

de casa

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

280 Ramphocelus bresilius Tiê sangue
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

281 Saltator similis
Trinca ferro

verdadeiro

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

282 Satrapa icterophrys Suirir pequeno
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

283 Serpophaga nigricans João pobre
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

284
Serpophaga

subcristata
Alegrinho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

285 Setophaga pitiayumi Mariquita
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

286 Sicalis flaveola
Canário da terra

verdadeiro

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

287 Sirystes sibilator
Gritador; maria

assobiadeira

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

288 Sporagra magellanica Pintassilgo
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

289
Sporophila

caerulescens

Coleirinho; papa

capim

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

290 Sporophila collaris Coleiro do brejo
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

291
Stelgidopteryx

ruficollis

Andorinha

serradora

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

292
Stephanophorus

diadematus
Sanhaçu frade

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

293 Sturnella superciliaris
Polícia inglesa do

sul

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

294 Synallaxis spixi João teneném
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

295
Syndactyla

rufosuperciliata
Trepador quiete

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta
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296 Tachuris rubrigastra Papa piri
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

297
Tachycineta

albiventer
Andorinha do rio

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

298
Tachycineta

leucorrhoa

Andorinha de sobre

branco

Passeriformes

terrestres

julho a

setembro

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS baixa média alta alta

299
Tangara

cyanocephala
Saíra militar

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

300 Tangara cyanoptera
Sanhaçu de

encontro azul

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

301 Tangara peruviana Saíra sapucaia
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC VU R baixa média alta alta

302 Tangara sayaca Sanhaçu cinzento
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

303 Tangara seledon Saíra sete cores
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

304
Thamnophilus

caerulescens
Choca da mata

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

305
Thamnophilus

ruficapillus

Choca de chapéu

vermelho

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

306 Thlypopsis sordida Saí canário
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

307 Trachyneta leucopyga Andorinha chilena
Passeriformes

terrestres

julho a

setembro

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta alta

308 Troglodytesmusculus Corruíra
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

309 Turdus albicollis Sabiá coleira
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

310
Turdus

amaurochalinus
Sabiá poca

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

311 Turdus rufiventris Sabiá laranjeira
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

312
Tyrannus

melancholicus
Suiriri

Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

313 Tyrannus savana Tesourinha
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

314 Xolmis iruper Noivinha
Passeriformes

terrestres
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta
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N° Espécie Nome Popular Classificação
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na área de
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Estágio ciclo

biológico

Tolerância

Presença

Humana

Perturbação
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N° de
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Registro

Status

IUCN

Status
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de
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de vida
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óleo efeitos na
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reabilitação do

animal

contaminado

Sazonalidade

reprodução

1
Eretmochelys

imbricata

Tartaruga de

pente
Quelônios ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluiçãomarinha

dados

insuficientes
BCM CR EN R alta alta média média

setembro a

março

2 Chelonia mydas
Tartaruga

verde
Quelônios ano todo

alimentação,

abrigo
alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluiçãomarinha

dados

insuficientes
BCM EN VU R alta alta média média

dezembro a

julho

3 Caretta caretta
Tartaruga

cabeçuda
Quelônios ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluiçãomarinha

dados

insuficientes
BCM EN VU R alta alta média média

setembro a

março

4
Lepidochelys

olivacea

Tartaruga

oliva
Quelônios ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluiçãomarinha

dados

insuficientes
BCM VU EN R alta alta média média

setembro a

março

5
Dermochelys

coriacea

Tartaruga de

couro
Quelônios ocasional migratória

dados

insuficiente

s

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluiçãomarinha

dados

insuficientes
BCM CR CR R alta alta média alta

setembro a

março

6
Tupinambis

merianae
Teiú Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC R média média alta média ano todo

7
Tropidurus

torquatus
Calango Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC R média média alta alta ano todo

8 Mabuya agilis Mabuia Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC R média média alta alta ano todo

9
Hemidactylus

mabouia

Lagartixa

doméstica

tropical

Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC R média média alta alta ano todo

10
Gymnodactylus

darwinii
Lagarto Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC R média média alta alta ano todo

11
Mabuya

caissara
Mabuia Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC R média média alta alta ano todo

12
Chironius

bacarinatus
Cobra cipó Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC R média média alta alta ano todo

13
Spilotes

pullatus
Caninana Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC R média média alta alta ano todo

Plano  de Em ergênc ia par a Vazam ent o de Óleo na
Ár ea Geogr áf ica da Bac ia de Sant os
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Sazonalidade

reprodução

14
Bothrops

jararacussu
Jararacuçu Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC R média média alta alta ano todo

15
Bothropoides

jararaca
Jararaca Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC R média média alta alta ano todo

16
Adenomera

marmorata
Sapo Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC R média média alta alta ano todo

17
Siphlophis

pulcher

Cobra cipó

listrada
Outros répteis ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC R média média alta alta ano todo

18
Caiman

latirostris

Jacaré de

papo amarelo
Crocodiliano ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição

dados

insuficientes
BCM LC R alta alta alta media ano todo
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Número Espécie
Nome

Popular

Classificação

MMA/SAO

Classificação

Subordem
Sazonalidade

Estágio ciclo

biológico

Tolerância

Presença

Humana

Perturbaçã

o Antrópica

N° de

indivíduos

Registr

o

Status

IUCN

Status

MMA
Origem

Probabilidade

de

contaminação

Vulnerabilidade

ao óleo hábitos

de vida

Vulnerabilidade

ao óleo efeitos

na sobrevivência

Sensibilidade à

reabilitação do

animal

contaminado

1
Balaenoptera

edeni

Baleia de

bryde

Grandes

cetáceos
Mysticeti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média

dados

insuficientes

2
Balaenoptera

physalus
Baleia fin

Grandes

cetáceos
Mysticeti

rara

ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC EN EN COS alta alta média

dados

insuficientes

3
Balaenoptera

borealis
Baleia sei

Grandes

cetáceos
Mysticeti

rara

ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC EN VU VN, VS alta alta média

dados

insuficientes

4
Balaenoptera

bonaerensis

Baleia

minke

antártica

Grandes

cetáceos
Mysticeti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD VS alta alta média

dados

insuficientes

5
Balaenoptera

acutorostrata

Baleia

minke anã

Grandes

cetáceos
Mysticeti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média

dados

insuficientes

6
Megaptera

novaeangliae

Baleia

jubarte

Grandes

cetáceos
Mysticeti

junho

novembro

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VU VS alta alta média

dados

insuficientes

7
Balaenoptera

musculus
Baleia azul

Grandes

cetáceos
Mysticeti

rara

ocorrência

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC EN CR VN, VS alta alta média

dados

insuficientes

8
Eubalaena

australis

Baleia

franca

austral

Grandes

cetáceos
Mysticeti

junho

dezembro

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC VU EN VS alta alta média

dados

insuficientes

9
Physeter

macrocephalus
Cachalote

Grandes

cetáceos
Odontoceti

rara

ocorrência

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC VU VU COS alta alta média

dados

insuficientes

10 Kogia sima
Cachalote

anão

Pequenos

cetáceos

pelágicos

Odontoceti
rara

ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

11 Kogia breviceps
Cachalote

pigmeu

Pequenos

cetáceos

pelágicos

Odontoceti
rara

ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

12 Berardius arnuxii
Baleia

bicuda

Grandes

cetáceos
Odontoceti

rara

ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

dados

insuficientes

13
Mesoplodon

densirostris

Baleia

bicuda de

blainville

Grandes

cetáceos
Odontoceti

rara

ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

dados

insuficientes

14
Mesoplodon

layardii

Baleia

bicuda de

layard

Grandes

cetáceos
Odontoceti

rara

ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

dados

insuficientes
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15 Ziphius cavirostris

Baleia

bicuda de

curvier

Grandes

cetáceos
Odontoceti

rara

ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média

dados

insuficientes

16
Hyperoodon

planifrons

Baleia

nariz de

garrafa do

sul

Grandes

cetáceos
Odontoceti

rara

ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média

dados

insuficientes

17
Globicephala

melas

Baleia

piloto de

nadadeiras

longas

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média média

18
Globicephala

macrorhynchus

Baleia

piloto de

nadadeiras

curtas

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média média

19 Grampus griseus
Golfinho

de risso

Pequenos

cetáceos

pelágicos

Odontoceti ano todo
alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

20
Peponochepala

electra

Golfinho

cabeça de

melão

Grandes

cetáceos
Odontoceti

rara

ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

21
Pseudorca

crassidens
Falsa orca

Grandes

cetáceos
Odontoceti

rara

ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

22 Feresa attenuata
Orca

pigmea

Grandes

cetáceos
Odontoceti

rara

ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

23 Orcinus orca Orca
Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

24 Sotalia guianensis Boto cinza

Pequenos

cetáceos

costeiros

Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média alta

25
Stenella

attenuata

Golfinho

pintado

pantropical

Pequenos

cetáceos

pelágicos

Odontoceti ano todo
dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média alta

26 Stenella clymene
Golfinho

clymene

Pequenos

cetáceos

pelágicos

Odontoceti ano todo
dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média alta

27
Stenella

longirostris

Golfinho

rotador

Pequenos

cetáceos

pelágicos

Odontoceti ano todo
alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta
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28
Stenella

coeruleoalba

Golfinho

listrado

Pequenos

cetáceos

pelágicos

Odontoceti ano todo
alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média alta

29 Stenella frontalis

Golfinho

pintado do

atlântico

Pequenos

cetáceos

pelágicos

Odontoceti ano todo
alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

30 Delphinus spp.
Golfinho

comum

Pequenos

cetáceos

pelágicos

Odontoceti ano todo
alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

31
Lagenodelphis

hosei

Golfinho

de fraser

Pequenos

cetáceos

pelágicos

Odontoceti
rara

ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média alta

32
Steno

bredanensis

Golfinho

de dentes

rugosos

Pequenos

cetáceos

pelágicos

Odontoceti ano todo
alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média média

33
Tursiops

truncatus

Golfinho

nariz de

garrafa

Pequenos

cetáceos

pelágicos

Odontoceti ano todo
alimentação,

reprodução
média

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média média

34
Pontoporia

blainvillei
Toninha

Pequenos

cetáceos

costeiros

Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

baixa
Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC VU EN R alta alta média alta

35
Arctocephalus

tropicalis

Lobo

marinho

subantártic

o

Pinípedes Otariidae
rara

ocorrência

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta alta alta média

36
Arctocephalus

australis

Lobo

marinho

sul

americano

Pinípedes Otariidae
rara

ocorrência

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta alta alta média

37 Otaria flavescens

Leão

marinho

sul

americano

Pinípedes Otariidae
rara

ocorrência

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média alta média

38 Mirounga leonina

Elefante

marinho

do sul

Pinípedes Phocidae
rara

ocorrência

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média média

39
Hydrurga

leptonyx

Foca

leopardo
Pinípedes Phocidae

rara

ocorrência

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média média
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40
Lobodon

carcinophagus

Foca

carangueje

ira

Pinípedes Phocidae
rara

ocorrência

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de

habitat,

poluição,

interação

com a

pesca, caça

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média média

41
Lontra

longicaudis

Lontra

neotropical
Mustelideos Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

média

perda de

habitat,

poluição,

interação

com a

pesca, caça

dados

insuficientes
BC DD R alta alta alta alta

42
Hydrochoerus

hydrochaeris
Capivara

Mamífero

Terrestre
Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

interação

com a

pesca, caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta média

43
Speothos

venaticus

Cachorro

vinagre

Mamífero

Terrestre
Canidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa média média média

44 Cerdocyon thous

Raposinha

cachorro

do mato

Mamífero

Terrestre
Canidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa média média média

45 Nasua nasua Quati
Mamífero

Terrestre
Procionidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

46
Dasyprocta

azarae
Cutia

Mamífero

Terrestre
Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa baixa média média

47
Dasyprocta

leporina
Cutia

Mamífero

Terrestre
Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa baixa média média
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48
Dasypus

novemcinctus

Tatu

galinha

Mamífero

Terrestre

Dasypodida

e
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

49
Brachyteles

arachnoides

Muriqui /

Mono

carvoeiro

Mamífero

Terrestre
Atelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC EN EN R baixa baixa média média

50
Callicebus

nigrifrons

Macaco

Titi

Mamífero

Terrestre
Pitheciidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

51 Cebus nigritus
Macaco

prego

Mamífero

Terrestre
Cebidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC NT QA R baixa baixa média média

52 Callithrix aurita

Sagui da

serra

escuro

Mamífero

Terrestre
Cebidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

53
Callithrix

penicillata

Sagui de

tufo preto

Mamífero

Terrestre
Cebidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

54
Eptesicus

diminutus
Morcego

Mamífero

Terrestre

Vespertilion

idae
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa baixa média média

55 Myotis ruber
Morcego

vermelho

Mamífero

Terrestre

Vespertilion

idae
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

56 Histiotus velatus
Morcego

orelhudo

Mamífero

Terrestre

Vespertilion

idae
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa baixa média média

57
Molossops

neglectus

Morcego

cara de

cachorro

Mamífero

Terrestre
Molossidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa baixa média média
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58
Cynomops

paranus

Morcego

cara de

cachorro

Mamífero

Terrestre
Molossidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa baixa média média

59
Vampyressa

pusilla

Morcego

pequeno

de orelha

branc a

Mamífero

Terrestre

Phylostomi

dae
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa baixa média média

60 Tonatia bidens

Morcego

grade

orelhudo

Mamífero

Terrestre

Phylostomi

dae
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa baixa média média

61
Leopardus

tigrinus

Gato do

mato

Mamífero

Terrestre
Felidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

62 Leopardus wiedii
Gato

maracajá

Mamífero

Terrestre
Felidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

63 Pantera onca
Onça

pintada

Mamífero

Terrestre
Felidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

64 Mazama bororo
Veado

bororo

Mamífero

Terrestre
Cervidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

65
Brasypus

variegatus

Bicho

preguiça

comum

Mamífero

terrestre

Bradipodida

e
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

66
Myrmecophaga

tridactyla

Tamanduá

bandeira

Mamífero

Terrestre

Mymercoph

agidae
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

67 Tapirus terrestres Anta
Mamífero

Terrestre
Tapiridae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média
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68 Tayassu tajacu Caititu
Mamífero

Terrestre
Tayassuidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

69 Tayassu pecari Queixada
Mamífero

Terrestre
Tayassuidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC VU VU R baixa baixa média média

70
Monodelphis

iheringi

Gambá

listrado

Mamífero

Terrestre
Didelphidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC DD R baixa baixa média média

71 Didelphis aurita Saruê
Mamífero

Terrestre
Didelphidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média
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1
Thalassarche

melanophris

Albatroz de

sombrancelha negra

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC EN VU VS alta alta alta alta

2 Thalassarche cauta Albatroz arisco
Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BC NT VS alta alta alta alta

3
Macronectes

giganteus
Petrel gigante

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição/e

xercícios de tiro

dados insuficientes BC LC VS alta alta alta média

4 Fulmarus galcialoides Petrel prateado
Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição/e

xercícios de tiro

dados insuficientes BC LC VS alta alta alta média

5 Pachyptila vittata Faigão de bico largo
Ave marinha

pelágica
junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição/e

xercícios de tiro

dados insuficientes BC LC VS alta alta alta alta

6
Procellaria

aequinoctialis
Pardela preta

Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes C VU VU VS alta alta alta alta

7 Oceanites oceanicus Alma de mestre
Ave marinha

pelágica
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

interação

pesca/poluição
dados insuficientes BM LC VS alta alta alta alta

8
Stercorarius

parasiticus

Gaivota rapineira

comum

Ave marinha

pelágica

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC VN alta alta alta alta

9 Chionis albus Pomba antártica
Ave marinha

pelágica

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC VS alta alta alta alta

10
Spheniscus

magellanicus

Pinguim de

magalhães
Pinguins maio a outubro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma
pesca, poluição dados insuficientes BCM NT VS alta alta alta média

11 Fregata magnificens Tesourão; Fragata
Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

12 Larus dominicanus Gaivotão
Ave marinha

costeira
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R alta alta alta média

13
Chroicocephalus

maculipenis
Gaivota maria velha

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

14 Leucophaeus atricilla Gaivota alegre
Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

15
Chroicocephalus

cirrocephalus

Gaivota de cabeça

cinza

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

16 Chilidonias niger Trinta réis negro
Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

17 Phaetusa simplex Trinta réis grande
Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VC/BR alta alta alta alta

18 Gelochelidon nilotica
Trinta réis de bico

preto

Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VC/BR alta alta alta alta
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19 Sterna hirundinacea
Trinta réis de bico

vermelho

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

20 Sterna hirundo Trinta réis boreal
Ave marinha

costeira

dezembro a

fevereiro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

21 Sterna trudeaui
Trinta réis de coroa

branca

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

22 Sternulla superciliaris Trinta réis anão
Ave marinha

costeira

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes BC LC VC/BR alta alta alta alta

23 Thalasseus maximus Trinta réis real
Ave marinha

costeira

Junho a

dezembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VN, VS alta alta alta alta

24
Thalasseus

acuflavidus
Trinta réis de bando

Ave marinha

costeira
abril a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC

VN, VS,

R
alta alta alta alta

25 Anous stolidus Trinta réis escuro
Ave marinha

costeira

fevereiro a

setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VC/BR alta alta alta alta

26 Sterna vittata Trinta réis antártico
Ave marinha

costeira

fevereiro a

setembro

migração,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca
dados insuficientes B LC VS alta alta alta alta

27
Phalacrocorax

brasilianus
Biguá una

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BCM LC R alta alta alta média

28 Anhinga anhinga Biguatinga
Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

29 Rollandia rolland
Mergulhão de orelha

branca

Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

30 Podilymbus podiceps Mergulhão caçador
Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

31 Podicephorus mayor Mergulhão grande
Ave aquática

mergulhadora
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

32 Syrigma sibilatrix Maria faceira
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

33 Ardea cocoi Garça moura
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta média

34 Ardea alba Garça branca grande
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta média

35 Bubulcus ibis Garça vaqueira
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes C LC R média alta alta alta

36 Egretta thula
Garça branca

pequena

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca, poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta
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37 Egretta caerulea Garça azul
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

38 Butorides striata Socozinho
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

39 Nycticorax nycticorax Savacu
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

40 Tigrisoma lineatum Socó boi
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

41 Ixobrychus involucris Socoí amarelo
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

42 Botaurus pinnatus Socó boi baio
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

43 Phoenicpterus ruber Flamingo
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VN média alta alta alta

44
Phoenicoparrus

andinus

Flamingo grande dos

andes

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC VU VS média alta alta alta

45 Platalea ajaja Colhereiro
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

46 Mycteria americana Cabeça seca
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

47 Ciconia maguari João grande
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta alta

48 Phimosus infuscatus
Tapicuru de cara

pelada

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

49 Plegadis chihi
Caraúna de cara

branca

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

50
Pardirallus

sanguinolentus
Saracura do banhado

Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes
pesca/poluição dados insuficientes BC LC VC/BR/R média alta alta alta

51 Aramides cajanea Saracura três potes
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

52 Gallinula melanops Frango d'água carijó
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

53
Gallinula galeata /

Gallinula chloropus

Frango d'água

comum

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta
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54 Fulica armillata
Carqueja de bico

manchado

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

55 Fulica leocuptera
Carqueja de bico

amarelo

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

56 Fulica rufifrons
Carqueja de escudo

vermelho

Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

57 Porzana spiloptera Sanã cinza
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC VU VU R média alta alta alta

58 Jacana jacana Jaçanã
Ave aquática

pernalta
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

59 Ryncops niger Talha mar
Ave aquática

pernalta
ano todo

migração,

reprodução,

alimentação,

abrigo

pouca ou

nenhuma

perda de habitat,

poluição, pesca,

coleta de ovos

dados insuficientes BC LC R, VS alta alta alta alta

60
Haematopus

palliatus
Piru piru Ave limícola

dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes C LC R baixa alta alta alta

61
Himantopus

himantopus

Pernilongo de costas

brancas
Ave limícola

dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

62 Vanellus chilensis Quero quero Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

63 Pluvilais dominica Baituruçu Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

64 Pluvilais squatarola
Baituruçu de axila

preta
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

65
Charadrius

semipalmatus
Batuíra de bando Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

66
Charadrius

flaklandicus

Batuíra de coleira

dupla
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

67 Charadrius modestus
Batuíra de peito

tijolo
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

68 Oreopholus ruficollis
Batuíra de papo

ferrugíneo
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

69 Limosa haemastica
Maçarico de bico

virado
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

70
Bartramia

longicauda
Maçarico do campo Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta
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71 Tringa melanoleuca
Maçarico grande de

perna amarela
Ave limícola setembro a abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

72 Tringa flavipes
Maçarico de perna

amarela
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

73 Arenaria interpres Vira pedras Ave limícola junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN alta alta alta alta

74 Gallinago paraguaiae Narceja Ave limícola
dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

75
Nicticryphes

semicollaris
Narceja de bico torto Ave limícola

dados

insuficientes

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

76 Calidris canutus
Maçarico de papo

vermelho
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

77 Calidris alba Maçarico branco Ave limícola julho a março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

78 Calidris fuscicollis
Maçarico de sobre

branco
Ave limícola junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

79 Calidris melanotos Maçarico de colete Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

80 Calidris pusilla Maçarico rasteirinho Ave limícola julho a março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

81 Tryngites subruficollis Maçarico acanelado Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT VN alta alta alta alta

82 Numenius phaeopus Maçarico galego Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT VN alta alta alta alta

83 Tringa semipalmata
Maçarico de asa

branca
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VN alta alta alta alta

84 Phalaropus tricolor Pisa n'água Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

85 Calidris pugnax Combatente Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

86 Limnodromus griseus
Maçarico de costas

brancas
Ave limícola

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

87 Calidris minutilla Maçariquinho Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta

88 Calidris himantopus Maçarico pernilongo Ave limícola
dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes B LC VN alta alta alta alta
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89 Megaceryle torquata
Martim pescador

grande
Ave limícola ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

90
Chloroceryle

amazona

Martim pescador

verde
Ave limícola ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

91
Chloroceryle

americana

Martim pescador

pequeno
Ave limícola ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta alta

92 Dendrocygna viduata Irerê Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

93
Amazonetta

brasiliensis
Pé vermelho Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

94
Amazonetta

brasiliensis
Pé vermelho Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

95 Dendrocygna bicolor Marreca caneleira Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

96
Cygnus

melancoryphus

Cisne de pescoço

preto
Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

97 Coscoroba coscoroba Capororoca Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

98 Anas sibilatrix Marreca oveira Anseriformes junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

99 Anas flavirostris Marreca pardinha Anseriformes setembro a abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

100 Anas georgica marreca parda Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

101 Anas versicolor Marreca cricri Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

102 Anas platalea Marreca colhereira Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

103 Netta peposaca Marrecão Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média

104
Heteronetta

atricapilla

Marreca de cabeça

preta
Anseriformes junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

105 Oxyura vittata
Marreca pé na

bunda
Anseriformes junho a agosto

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta média

106 Chauna torquata Tachã Anseriformes ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta média
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107 Rostrhamus sociabilis Gavião caramujeiro Ave de rapina ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa baixa alta média

108 Urubitinga urubitinga Gavião preto Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

109 Cicus bufoni Gavião do banhado Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

110
Heterospizias

meridionalis
Gavião caboclo Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

111
Rupornis

magnirostris
Gavião carijó Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

112 Milvago chimachima Carrapateiro Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

113 Caracara plancus Caracará Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

114 Falco peregrinus Falcão peregrino Ave de rapina outubro abril

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN baixa baixa alta média

115 Milvago chimango Chimango Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

116 Falco sparverius Quiriquiri Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

117 Aramus guarauna Carão Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

118 Tyto furcata Coruja de igreja Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

119 Megascops choliba Corujinha do mato Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

120 Bubo virginianus Jacurutu Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

121 Athene cunicularia Coruja buraqueira Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R alta alta alta média

122 Asio clamator Coruja orelhuda Ave de rapina ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

123 Coragyps atratus
Urubu de cabeça

preta

Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta média

124 Cathartes aura
Urubu de cabeça

vermelha

Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR média alta alta média
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125 Rhea americana Ema
Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC QA R baixa baixa média média

126 Nothura maculosa Codorna amarela
Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

127
Patagoioenas

picazuro
Pombão

Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

128 Zenaida auriculata Pomba de bando
Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

129 Columbina talpacoti Rolinha roxa
Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

130 Columbina picui Rolinha picui
Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

131 Leptotila verreauxi Juriti pupu
Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média baixa alta média

132 Leptotila rufaxilla Jurití gemedeira
Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

133 Myiopsitta monachus Caturrita
Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média alta alta alta

134 Piaya cayana Alma de gato
Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média

135 Crotophaga ani Anu preto
Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta média

136 Guira guira Anu branco
Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média

137
Coccyzus

melacoryphus

Papa lagarta

acanelado

Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média

138 Tapera naevia Saci
Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta média

139
Colaptes

melanochloros

Pica pau verde

barrado

Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta média

140 Colaptes campestris Pica pau do campo
Não passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R média média alta média

141 Geossita cunicularia Curriqueiro
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta
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142 Furnarius rufus João de barro
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta alta

143 Synallaxis spixi João teneném
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

144 Cranioleuca obsoleta Arredio oliváceo
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

145
Certhiaxis

cinnamomeus
Curutié

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

146
Phleocryptes

melanops
Bate bico

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

147 Limnornis curvirostris

João da palha /

Junqueiro de bico

curvo

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

148
Syndactyla

rufosuperciliata
Trepador quiete

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

149
Thamnophilus

caerulescens
Choca da mata

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

150
Thamnophilus

ruficapillus

Choca de chapéu

vermelho

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

151
Camptostoma

obsoletum
Risadinha

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

152 Elaenia obscura Tucão
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

153 Serpophaga nigricans João pobre
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

154
Serpophaga

subcristata
Alegrinho

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

155 Tachuris rubrigastra Papa piri
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

156
Myiophobus

fasciatus
Filipe

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

157 Pyrocephalus rubinus Príncipe
Passeriforme

terrestre

setembro a

março

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

158 Xolmis iruper Noivinha
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

159 Lessonia rufa Colegial
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta



ANEXO III: Lista de espécies

Avifauna do Estado do Rio Grande do Sul

Plano de Emer gência para Vazament o de Óleo na
Ár ea Geográf ica da Bacia de Sant os

N° Espécie Nome Popular Classificação Sazonalidade
Estágio ciclo

biológico

Tolerância

Presença

Humana

Perturbação

Antrópica
N° de indivíduos Registro

Status

IUCN

Status

MMA
Origem

Probabilidade

de

contaminação

Vulnerabilidade

ao óleo

hábitos de vida

Vulnerabilidade

ao óleo efeitos

na sobrevivência

Sensibilidade à

reabilitação do

animal

contaminado

160
Knipolegus

cyanirostris

Maria preta de bico

azulado

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

161
Hymenops

perspicillatus
Viuvinha de óculos

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

162 Tyrannus savana Tesourinha
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

163 Satrapa icterophrys Suirir pequeno
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

164
Tyrannus

melancholicus
Suiriri

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

165 Machetornis rixosa Suiriri cavaleiro
Passeriforme

terrestre

dados

insuficientes

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta média alta alta

166 Pitangus sulphuratus Bem te vi
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa média alta alta

167
Arundinicola

leucocephala
Freirinha

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

168
Trachycineta

leucorrhoa

Andorinha de sobre

branco

Passeriforme

terrestre
julho a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS baixa média alta alta

169
Trachycineta

albiventer
Andorinha do rio

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

170
Trachyneta

leucopyga
Andorinha chilena

Passeriforme

terrestre
julho a setembro

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VS média alta alta alta

171 Progne tapera Andorinha do campo
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

172 Progne chalybea
Andorinha doméstica

grande

Passeriforme

terrestre
julho a março

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

173
Pygochelidon

cyanoleuca

Andorinha pequena

de casa

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

174 Alopochelidon fucata Andorinha morena
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

175
Stelgidopteryx

ruficollis
Andorinha serradora

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R média alta alta alta

176 Hirundo rustica Andorinha serradora
Passeriforme

terrestre

setembro a

março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN média alta alta alta

177 Anthus furcatus
Caminheiro de unhas

curtas

Passeriforme

terrestre
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa alta alta alta
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178 Anthus lutescens
Caminheiro

zumbidor

Passeriforme

terrestre

setembro a

março

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC VN média alta alta alta

179 Anthus correndera
Caminheiro de

espora

Passeriforme

terrestre
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa alta alta alta

180 Troglodytes musculus Corruíra
Passeriforme

terrestre
ano todo

migração,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BCM LC R baixa alta alta alta

181 Mimus saturninus Sabiá do campo
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

182 Mimus triurus
Calhandra de três

rabos

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

183 Turdus albicollis Sabiá coleira
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

184 Turdus rufiventris Sabiá laranjeira
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

185
Turdus

amaurochalinus
Sabiá poca

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

186 Polioptila dumicola
Balança rabo de

máscara

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

187 Zonotrichia capensis Tico tico
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

188
Ammodramus

humeralis
Tico tico do campo

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

189
Donacospiza

albifrons
Tico tico do banhado

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

190 Poospiza nigrofura Quem te vestiu
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

191 Sicalis luteola Tipio
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

192 Sporophila collaris Coleiro do brejo
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

193 Sicalis flaveola
Canário da terra

verdadeiro

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

194
Sporophila

caerulescens

Coleirinho; papa

capim

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC NT R baixa média alta alta

195 Lanio cucullatus Tico tico rei
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta
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196 Paroaria coronata Cardeal
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

197 Tangara sayaca Sanhaçu cinzento
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

198
Pipraeidea

bonariensis
Sanhaçu papa laranja

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

199
Stephanophorus

diadematus
Sanhaçu frade

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

200 Euphoria chlorotica Fim fim
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

201 Coereba flaveola Cambacica; sebinho
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

202 Setophaga pitiayumi Mariquita
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

203
Basileuterus

culicivorus
Pula pula

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

204
Myiothlypis

leucoblephara
Pula pula assobiador

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

205
Geothlypis

aequinoctialis
Pia cobra

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

206 Cyclarhis gujanensis
Pitiguari; gente de

fora vem

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC VC/BR baixa média alta alta

207 Agelasticus thilius Sargento
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

208 Agelaius ruficapillus Garibaldi
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

209 Sturnella superciliaris Polícia inglesa do sul
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

210
Pseudoleistes

virescens
Dragão

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

211
Amblyramphus

holosericeus
Cardeal do banhado

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

212 Agelaioides badius Asa de telha
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

213
Molothrus

bonariensis
Vira bosta

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta
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214
Sporagra

magellanica
Pintassilgo

Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta

215 Passer domesticus Pardal
Passeriforme

terrestre
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

perda de habitat,

poluição
dados insuficientes BC LC R baixa média alta alta
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1
Chelonia

mydas
Tartaruga verde ano todo

alimentação,

abrigo
alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados insuficientes BCM EN VU R alta alta média média
dezembro a

julho

setembro a
março

2
Caretta

caretta

Tartaruga

cabeçuda
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

alta

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados insuficientes BCM EN VU R alta alta média média
setembro a

março
dezembro a julho

3
Dermochelys

coriacea

Tartaruga de

couro
ocasional migratória

dados

insuficientes

pesca, trânsito de

embarcações,

contaminação e

poluição marinha

dados insuficientes BCM CR CR R alta alta média alta
setembro a

março

setembro a
março

4
Cayman

latirostris

Jacaré do papo

amarelo
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição
dados insuficientes BCM LC R alta alta alta media ano todo

setembro a
março

5
Hydromedusa

tectifera

cágado de

pescoço

comprido

ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC R alta média alta alta
dados

insuficientes

setembro a
março

6
Acanthochelis

spixii
Cágado preto ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC R alta média alta alta
dados

insuficientes
ano todo

7

Crysemys

dorbigny

brasiliensis

Tartaruga verde

amarela
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM R alta média alta alta
dados

insuficientes
ano todo

8
Rhinella

arenarum
Sapinho preto ano todo

reprodução

,alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC R média média alta alta
dados

insuficientes
ano todo

9
Hyla

eringiophila

Perereca dos

gravatás
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC R média média alta alta
dados

insuficientes
ano todo

10

Hyla

puelchella

puelchella

Perereca comum ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC R média média alta alta
dados

insuficientes
ano todo

11
Laptodactylus

ocellatus
Rã comum ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC R média média alta alta
dados

insuficientes
ano todo

12
Leptodactylus

prognathus
Rã ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM LC R média média alta alta
dados

insuficientes
ano todo

13
Chthonrpeton

indistictum
cobra cega ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM R média média alta alta
dados

insuficientes
ano todo

14
Ophiodes

striatus
Cobra de vidro ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM R média média alta alta
dados

insuficientes
ano todo

15 Liophis sp.
Jararaquinha do

campo
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM R média média alta alta
dados

insuficientes
ano todo

16
Lystrophis

dorbignyi
Jararaca nariguda ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM R média média alta alta
dados

insuficientes
ano todo
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N° Espécie Nome Popular

Sazonalidade
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Estágio ciclo

biológico

Tolerância

Presença

Humana

Perturbação

Antrópica
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Status
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Status

MMA
Origem

Probabilidad

e de

contaminaçã

o
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ao óleo hábitos

de vida

Vulnerabilidade

ao óleo efeitos
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Sensibilidade à

reabilitação do

animal

contaminado

Sazonalidade

reprodução

Sazonalidade

reprodução

17

Mastigodryas

bifossatus

bifossatus

Jararaca do

banhado
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM R média média alta alta
dados

insuficientes
ano todo

18
Phylodryas

olfersii
Cobra verde ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM R média média alta alta
dados

insuficientes
ano todo

19
Phylodryas

patagoniensis
Parelheira ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média

contaminação/

poluição/perda de

habitat

dados insuficientes BCM R média média alta alta
dados

insuficientes
ano todo

20 Liolaemus sp.
Lagartixa da

areia
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição
dados insuficientes BCM R média média alta alta ano todo ano todo

21
Tupinambis

rufenscens

Lagarto teiu

vermelho
ano todo

reprodução,

alimentação,

abrigo

média
contaminação e

poluição
dados insuficientes BCM R média média alta alta ano todo ano todo
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1 Mesoplodon hectori

Baleia

bicuda de

Hector

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média

dados

insuficientes

2 Ziphius cavirostris

Baleia

bicuda de

curvier

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média

dados

insuficientes

3 Kogia sima
Cachalote

anão

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

4 Kogia breviceps
Cachalote

pigmeu

Pequenos

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

5 Globicephala melas

Baleia

piloto de

nadadeiras

longas

Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

2

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média média

6
Pseudorca

crassidens
Falsa orca

Grandes

cetáceos
Odontoceti rara ocorrência

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

7 Orcinus orca Orca
Grandes

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

8
Pontoporia

blainvillei
Toninha

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC VU EN R alta alta média alta

9 Stenella attenuata

Golfinho

pintado

pantropical

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

dados

insuficientes

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD R alta alta média alta

10
Stenella

coeruleoalba

Golfinho

listrado

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média alta

11 Steno bredanensis

Golfinho de

dentes

rugosos

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média média

12 Tursiops truncatus

Golfinho

nariz de

garrafa

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média média

13 Grampus griseus
Golfinho de

risso

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

14 Delphinus delphis
Golfinho

comum

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC COS alta alta média alta

15
Phocoena

spinipinnis

Boto de

burmeister

Pequenos

cetáceos
Odontoceti ano todo

alimentação,

reprodução

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC DD COS alta alta média alta

16 Otaria flavescens

Leão

marinho sul

americano

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média alta média

17
Arctocephalus

tropicalis

Lobo

marinho

subantártic

o

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta alta alta média
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18
Arctocephalus

australis

Lobo

marinho sul

americano

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta alta alta média

19
Arctocephalus

gazella

Lobo

marinho

antártico

Pinípedes Otariidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

2

dados

insuficientes
BC LC VS alta alta alta média

20 Mirounga leonina

Elefante

marinho do

sul

Pinípedes Phocidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média média

21 Hydrurga leptonyx
Foca

leopardo
Pinípedes Phocidae rara ocorrência

alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média média

22
Lobodon

carcinophaga

Foca

caranguejei

ra

Pinipedes Phocidae rara ocorrência
alimentação,

abrigo

dados

insuficientes

Tabelas 2 e

3

dados

insuficientes
BC LC VS alta média média média

23 Lontra longicaudis
Lontra

neotropical
Mustelideos Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

média

perda de

habitat,

poluição,

interação

com a

pesca, caça

dados

insuficientes
BC DD R alta alta alta alta

24 Galictis cuja Furão Mustelideos Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

média

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R alta alta alta alta

25 Conepatus chinga Zorrilho Mustelideos Mustelidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

média

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R alta alta alta alta

26
Hydrochoerus

hydrochaeris
Capivara

Pequenos

mamíferos
Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta média

27
Ctenomys

flamarioni
Tuco tuco

Pequenos

mamíferos
Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC EP VU R média alta alta média

28
Ctenomys

torquatus
Tuco tuco

Pequenos

mamíferos
Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta média

29
Myocastor coypus

bonariensis

Ratão do

banhado

Pequenos

mamíferos
Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R média alta alta média
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30
Procyon

cancrivorus
Mão pelada

Pequenos

mamíferos
Procyonidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

31
Dasypus

novemcinctus

Tatu

galinha

Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

32 Dasypus hybridus Tatu mulita
Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC NT R baixa baixa média média

33
Dasypus

septemcinctus
Tatuí

Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

34
Euphractus

sexcinctus
Tatu peludo

Pequenos

mamíferos
Dasypodidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

35 Dusicyon sp. Graxain
Pequenos

mamíferos
Canidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa média média média

36
Pseudalopex

gymnocercus

Graxaim do

campo

Pequenos

mamíferos
Canidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa média média média

37 Cavia aperea Preá
Pequenos

mamíferos
Rodentia ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

38
Didelphis

albiventris
Gambá

Pequenos

mamíferos
Didelphidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

39
Lutreolina

crassicaudata
Cuica

Pequenos

mamíferos
Didelphidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média

40 Sphiggurus villosus
Ouriço

caxeiro

Pequenos

mamíferos

Erethizontida

e
ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC LC R baixa baixa média média
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41 Leopardus geoffroyi

Gato do

mato

grande

Pequenos

mamíferos
Felidae ano todo

alimentação,

reprodução,

abrigo

alta

perda de

habitat,

poluição,

caça

dados

insuficientes
BC NT R baixa baixa média média

42
Hydrochoerus
hydrochaeris

Capivara
Mamífero 
Terrestre

Rodentia ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
interação

com a
pesca, caça

dados
insuficientes

BC LC - R média alta alta média

43 Speothos venaticus
Cachorro-

vinagre
Mamífero 
Terrestre

Canidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC VU VU R baixa média média média

44 Cerdocyon thous
Raposinha-
cachorro-do-

mato

Mamífero 
Terrestre

Canidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC LC - R baixa média média média

45 Nasua nasua Quati
Mamífero 
Terrestre

Procionidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC LC - R baixa baixa média média

46 Dasyprocta azarae Cutia
Mamífero 
Terrestre

Rodentia ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC DD - R baixa baixa média média

47 Dasyprocta leporina Cutia
Mamífero 
Terrestre

Rodentia ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC DD - R baixa baixa média média

48
Dasypus

novemcinctus
Tatu-

galinha
Mamífero 
Terrestre

Dasypodidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC LC - R baixa baixa média média
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49
Brachyteles
arachnoides

Muriqui /
Mono

carvoeiro

Mamífero 
Terrestre

Atelidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC EN EN R baixa baixa média média

50
Callicebus
nigrifrons

Macaco Titi
Mamífero 
Terrestre

Pitheciidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC VU VU R baixa baixa média média

51 Cebus nigritus
Macaco-

prego
Mamífero 
Terrestre

Cebidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC NT QA R baixa baixa média média

52 Callithrix aurita
Sagui-da-

serra-
escuro

Mamífero 
Terrestre

Cebidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC VU VU R baixa baixa média média

53 Callithrix penicillata
Sagui-de-
tufo-preto

Mamífero 
Terrestre

Cebidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC LC - R baixa baixa média média

54 Eptesicus diminutus Morcego
Mamífero 
Terrestre

Vespertilionid
ae

ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC DD - R baixa baixa média média

55 Myotis ruber
Morcego-
vermelho

Mamífero 
Terrestre

Vespertilionid
ae

ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC VU VU R baixa baixa média média

56 Histiotus velatus
Morcego-
orelhudo

Mamífero 
Terrestre

Vespertilionid
ae

ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC DD - R baixa baixa média média

57
Molossops
neglectus

Morcego-
cara-de-
cachorro

Mamífero 
Terrestre

Molossidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC DD - R baixa baixa média média
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animal
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58 Cynomops paranus
Morcego-
cara-de-
cachorro

Mamífero 
Terrestre

Molossidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC DD - R baixa baixa média média

59 Vampyressa pusilla

Morcego-
pequeno-de-

orelha-
branc a

Mamífero 
Terrestre

Phylostomida
e

ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC DD - R baixa baixa média média

60 Tonatia bidens
Morcego-

grade-
orelhudo

Mamífero 
Terrestre

Phylostomida
e

ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC DD - R baixa baixa média média

61 Leopardus tigrinus
Gato-do-

mato
Mamífero 
Terrestre

Felidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC VU VU R baixa baixa média média

62 Leopardus wiedii
Gato-

maracajá
Mamífero 
Terrestre

Felidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC VU VU R baixa baixa média média

63 Pantera onca
Onça-

pintada
Mamífero 
Terrestre

Felidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC VU VU R baixa baixa média média

64 Mazama bororo
Veado-
bororo

Mamífero 
Terrestre

Cervidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC VU VU R baixa baixa média média

65
Brasypus
variegatus

Bicho-
preguiça-
comum

Mamífero
terrestre

Bradipodidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC LC - R baixa baixa média média

66
Myrmecophaga

tridactyla
Tamanduá-

bandeira
Mamífero 
Terrestre

Mymercopha
gidae

ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC VU VU R baixa baixa média média
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67 Tapirus terrestres Anta
Mamífero 
Terrestre

Tapiridae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC VU VU R baixa baixa média média

68 Tayassu tajacu Caititu
Mamífero 
Terrestre

Tayassuidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC LC - R baixa baixa média média

69 Tayassu pecari Queixada
Mamífero 
Terrestre

Tayassuidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC VU VU R baixa baixa média média

70
Monodelphis

iheringi
Gambá-
listrado

Mamífero 
Terrestre

Didelphidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC DD - R baixa baixa média média

71 Didelphis aurita Saruê
Mamífero 
Terrestre

Didelphidae ano todo
alimentação,
reprodução,

abrigo
alta

perda de
habitat,

poluição,
caça

dados
insuficientes

BC LC - R baixa baixa média média
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Aphrodroma 

brevirostris
A A A ! NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Grazina-de-bico-curto

Calonectris 

diomedea borealis
A A A " NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Pardela-de-bico-amarelo

!"#$%#&'()*+& A A A # $% & ' ' ' ' (%& %)* +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

Aves marinhas 
pelágicas

;3,:0<089=/9->0

,(-.#$%'/(-0%&0 A A A ? $% & ' ' ' ' ' ' ' $*@ (%A BCD EC@ BCD EC@ $*@ (%A FG$ $*@ %45H45A45(;
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

L76=.->0J
;3,:0<M3<>0:3

Diomedea 

exulans
A A A N VU I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Albatroz-gigante

Fregetta tropica A A A O NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - A, C, R, MP
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

pelágicas
Painho-de-barriga-preta

1+)2(3+&'

4)(/#()$#50&
% % ( P $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < FG$ %)* %45H45A45(;

,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

L76=.->0J
;79/76<L/0970M3

Macronectes 

giganteus
% % ( Q NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Petrel-gigante

Oceanites 

oceanicus
A A A R NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Alma-de-mestre

Oceanodroma 

leucorhoa
A A A !S NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Painho-de-cauda-furcada

Pachyptila 

belcheri
A A A !! NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Faigão-de-bico-fino

Pachyptila 

desolata
A A A !" NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Faigão-rola

Pachyptila vittata A A A !# NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

pelágicas
Faigão-de-bico-largo

Pelagodroma 

marina
A A A !? NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Painho-de-ventre-branco

Phoebetria fusca A A A !N EP I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

pelágicas
Albatroz-negro

Phoebetria 

palpebrata
A A A !O QA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Piau-de-costas-claras

Procellaria 

aequinoctialis
A A A !P VU I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Pardela-preta

Procellaria 

cinerea
A A A !Q QA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Pardela-cinza

Procellaria 

conspicillata
A A A !R VU I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Pardela-de-óculos

Pterodroma 

incerta
A A A "S EP I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Grazina-de-barriga-
branca

Puffinus gravis A A A "! NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

pelágicas
Bobo-grande-de-sobre-

branco

Puffinus griseus A A A "" QA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

pelágicas
Bobo-escuro

Puffinus puffinus A A A "# NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

pelágicas
Bobo-pequeno

Stercorarius 

maccormicki
A A A "? NA I X X X OUT NOV NOV DEZ NOV DEZ OUT JAN JUN AGO T

migração, 
alimentação, abrigo

Ave marinha 
pelágica

Mandrião-do-sul

Stercorarius 

parasiticus
A A A "N NA I SI - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Gaivota-rapineira-comum

Stercorarius 

pomarinus
A A A "O NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Mandrião-pomarino

6.03/$3(3#+&'&7+( A A A "P $% & ' ' ' ' ' (%& $*@ (%& FGT (%& FGT (%& $*@ BCD %UA %45H45A45(;
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

Aves marinhas 
pelágicas

(08M/-23<./08M7

Thalassarche 

cauta
A A A "Q QA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Albatroz-medroso
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Thalassarche 

chlororhynchos
A A A "R VU I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Albatroz-de-nariz-amarelo

Thalassarche 

melanophris
A A A #S EP I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Albatroz-de-
sombrancelha-negra

2 Spheniscus 

magellanicus
A A M #! QA I X X X X X X X X - - - - - - - - MAI OUT A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Pinguins Pinguim-de-magalhães

8%$+&'&.$)#5+& % % % #" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' EC@ VC+ (%A %UA (%A (%& (%& VC+ FG$ %)* +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
+/-890</X-J<7J>W/3

!"#)#5$%#(&'%#403 % % ( ## $% & ' ' ' ' ' ' (%& %)* FG$ FGT FG$ FGT (%& %)* *G+ (%A +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
+/-890</X-J<87./3

!"3$#/$/0-"()+&'

/#33$/0-"()+&
% % % #? $% & V& < < < < < < < < +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
)0-I390<M7<>0:710<>-8Y0

Chroicocephalus 

maculipenis
% % % #N NA I SI - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Gaivota-maria-velha

Fregata 

magnificens
M A M #O NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Tesourão; Fragata

90)$/"0)#5$%'

%#)$.#/(
% % % #P $% & V& < < < < < < < < +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
+/-890</X-J<M7<:->3<L/793

Larus 

dominicanus
A % M #Q NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Gaivotão

:0+/$-"(0+&'

(.3#/#))(
% % % #R $% & V& < < < < < < < < +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
)0-I390<067./7

;"(0.+&('&#2-)0< % % ( ?S $% & ' ' ' ' ' ' (%& %)* FG$ FGT FG$ FGT (%& %)* *G+ (%A +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
+/-890</X-J<./08M7

Sterna 

hirundinacea
% % % ?! NA I X X X X X X X MAI NOV JUN JUL JUN AGO JUL NOV T

migração, 
reprodução 

alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-de-bico-
vermelho

Sterna hirundo % % % ?" NA I X X X - - - - - - - - DEZ FEV T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

costeiras
Trinta-réis-boreal

Sterna trudeaui % % % ?# NA I X X X X X X - - - - - - - - ABR SET T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

costeiras
Trinta-réis-ártico

6.03%('=#..(.( % % % ?? $% & ' ' ' ' ' ' ' ' EC@ VC+ (%A %UA (%A (%& (%& VC+ FG$ %)* +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
+/-890</X-J<089=/9->3

Sternula 

superciliaris
% % % ?N NA I X X X X X X - - - - - - - - ABR SET T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-anão

Sula leucogaster % % M ?O NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

costeiras
Atobá-pardo

Thalasseus 

acuflavidus
% % % ?P NA I X X X X X X - - - - - - - - ABR SET T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-de-bando

Thalasseus 

maximus
% % % ?Q NA I X X X X X X X - - - - - - - - JUN DEZ T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-real

Anhinga anhinga % % M ?R NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 
mergulhadoras

Biguatinga

Phalacrocorax 

brasilianus
% % M NS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
mergulhadoras

Biguá-una

;$5#/0-"$3+&'

2(>$3
% % ( N! $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

,7/.W6K0M3/0J
(7/.W6K23<./08M7

;$5#)>2*+&'

-$5#/0-&
% % ( N" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

,7/.W6K0M3/0J
(7/.W6K23<>010M3/

?$))(%5#('3$))(%5 % % ( N# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

,7/.W6K0M3/0J

(7/.W6K23<M7<3/76K0<

:/08>0

Aldea alba M % ( N? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Garça-branca-grande

Aramides cajanea M % A NN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Saracura-três-potes

!

4
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Aramides mangle A % A NO NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Saracura-do-mangue

Aramides 

saracura
M A A NP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Saracura-do-mato

Aramus guarauna A A A NQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Carão

Ardea cocoi ( A M NR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Garça-moura

Bubulcus ibis ( A % OS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Garça-vaqueira

Butorides striata ( A % O! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Socozinho

!#/$%#('2(4+(3# ( A % O" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
F323<./08M7

Cochlearius 

cochlearius
( A % O# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Arapapá

Egretta caerulea ( A % O? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Garça-azul

Egretta thula ( A % ON NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Garça-branca-pequena

Eudocimus ruber % A % OO NA I X X X X X X X X X X X X OUT DEZ NOV DEZ OUT DEZ OUT DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Guará-vermelho

1+)#/('(32#))(.( % % % OP $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' $*@5 EC@ BCD F%$ BCD F%$ $*@ EC@ +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
H0/ZW7[0<M7<:->3<,08>K0M3

1+)#/(')0$/+-.03( % % % OQ $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' $*@5 EC@ BCD F%$ BCD F%$ $*@ EC@ +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
H0/ZW7[0<M7<:->3<0,0/763

1+)#/('3+@#@3$%& % % % OR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' $*@5 EC@ BCD F%$ BCD F%$ $*@ EC@ +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
H0/ZW7[0<M7<:->3<0,0/763

Gallinula galeata / 

Gallinula 

chloropus

% % % PS NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T
migração, 

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Frango-d'água-comum

9())#%+)('20)(%$-& % % % P! $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
E/08.3<M\=.W0<>0/-[]

A<$*3>/"+&'

#%=$)+/3#&
( % % P" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
V3>3^<0,0/763

Jacana jacana % % % P# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Jaçanã

Laterallus 

leucopyrrhus
% % % P? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Sanã-vermelha

Laterallus 

melanophaius
% % % PN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Sanã-parda

:(.03())+&'=#3#5#& % % % PO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
V082<>0J908K0

Mesembrinibis 

cayennensis
M % % PP NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Coró-coró

B>/.03#('(203#/(%( ( % % PQ $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
H0:710<J7>0

Nyctanassa 

violacea
( % % PR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Savacu-de-coroa

Nycticorax 

nycticorax
( % % QS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Savacu

Pardirallus 

nigricans
( % % Q! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Saracura-sanã

Pardirallus 

sanguinolentus
( % % Q" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Saracura-do-banhado

;"#2$&+&'#%@+&/(.+& ( % % Q# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
+0L->W/W<M7<>0/0<L760M0
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;"$0%#/$-(33+&'

(%5#%+&
( % % Q? @G & V& +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
E60,-8.3<./08M7<M3J<08M7J

Phoenicopterus 

chilensis
A A A QN QA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Flamingo-chileno

;"$0%#/-.03+&'3+*03 ( % % QO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
E60,-8.3

Pilherodius 

pileatus
( % % QP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Garça-real

Platalea ajaja ( % % QQ NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Colhereiro

;)04(5#&'/"#"# ( % % QR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
H0/0_80<M7<>0/0<:/08>0

Porphyrio 

martinica
A A A RS NA I X X X - - - - - - - - JUN AGO T

migração, 
reprodução, 

alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Frango-d'água-azul

Porzana albicolis A A A R! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Sanã-carijó

;$3C(%('&-#)$-.03( ( % % R" @G & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
V082<>-8Y0

Syrigma sibilatrix ( % % R# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Maria-faceira

Theristicus 

caudatus
( % % R? NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Curicaca

Tigrisoma 

lineatum
( % % RN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Socó-boi

Tinamus solitarius ( % % RO QA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Macuco

Amazonetta 

brasiliensis
( % M RP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Anseriformes Pé-vermelho

Anas bahamensis ( % M RQ NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Anseriformes Marreca-toicinho

8%(&'@)(=#3$&.3#& ( % ( RR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < VC+ %UA %45H45A45(;
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<L0/M-8K0

8%(&'40$34#/( ( % ( !SS $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<L0/M0

8%(&'-)(.()0( ( % ( !S! $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<>36K7/7-/0

8%(&'&#*#)(.3#< ( % ( !S" $% & ' ' ' < < < < < < < < FG$ %)* %45H45A45(;
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<3I7-/0

8%(&'=03&#/$)$3 ( % ( !S# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<>/->/-

Cairina moschata ( % ( !S? NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Anseriformes Pato-do-mato

!"(+%('.$3D+(.( ( % ( !SN $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J +0>K2

!$&/$3$*('

/$&/$3$*('
( % ( !SO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J H0L3/3/3>0

!>4%+&'

20)(%/$3>-"+&
( % ( !SP $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J H-J87<M7<L7J>313<L/793

Dendrocygna 

autumnalis
( % ( !SQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Anseriformes Asa-branca

,0%53$/>4%('

*#/$)$3
( % ( !SR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<>08767-/0

Dendrocygna 

viduata
( % ( !!S NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Anseriformes Irerê

6
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E0.03$%0..('

(.3#/(-#))(
( % ( !!! $% & ' ' ' < < < < < < < < FG$ %)* %45H45A45(;

,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<M7<>0:710<L/790

F0..('-0-$&(/( ( % ( !!" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>23

G<>+3('=#..(.( ( % ( !!# $% & ' ' ' < < < < < < < < FG$ %)* %45H45A45(;
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<LX<80<:W8M0

Podilymbus 

podiceps
( % ( !!? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Anseriformes Mergulhão-caçador

Tachybaptus 

dominicus
( % ( !!N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Anseriformes Mergulhão-pequeno

Actitis macularius A A A !!O NA I X X X - - - - - - - - JUN AGO T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Maçarico-pintado

Arenaria interpres A A A !!P NA I x x X X X MAI JUL MAI JUN JUN JUL JUN AGO T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Vira-pedras

Bartramia 

longicauda
A A A !!Q NA I SI - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Maçarico-do-campo

Calidris alba A A A !!R NA I X X X X X X X X X - - - - - - - - JUL MAR T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Maçarico-branco

Calidris canutus A A A !"S NA I SI - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas

Maçarico-de-papo-
vermelho

Calidris fuscicollis A A A !"! NA I X X X - - - - - - - - JUN AGO T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas

Maçarico-de-sobre-
branco

!()#53#&'"#2(%.$-+& A A A !"" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < FGT (%A +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J (010/->3<L7/8-638.3

Calidris melanotus A A A !"# NA I SI - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Maçarico-de-colete

!()#53#&'2#%+.#))( % % % !"? $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < FGT (%A +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J (010/-ZW-8K3

!()#53#&'-+4%(< % % % !"N $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < FGT (%A +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J H3,:097897

Calidris pusilla % % % !"O NA I X X X X X X X X X - - - - - - - - JUL MAR T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Maçarico-rasteirinho

Calidris 

subruficollis
A A A !"P NA I X X X X X X X X X - - - - - - - - JUL MAR T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Maçarico-acanelado

Charadrius 

collaris
A A A !"Q NA I SI JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Batuíra-de-colar

!"(3(53#+&'

@)(7)(%5#/+&
A A A !"R $% & ' ' ' ' < < < < < < < < (%& %)* +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J U09W^/0<M7<>367-/0<MWL60

!"(3(53#+&'

2$50&.+&
A A A !#S $% & ' ' ' ' < < < < < < < < (%& %)* +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J U09W^/0<M7<L7-93<9-[363

Charadrius 

semipalmatus
A A A !#! NA I SI - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Batuíra-de-bando

Chloroceryle 

aenea
A A A !#" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Martinho

Chloroceryle 

amazona
A A A !## NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Martim-pescador-verde

Chloroceryle 

americana
A A A !#? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas
Martim-pescador-

pequeno

Chloroceryle inda A A A !#N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Martim-pescador-da-mata

Gallinago 

paraguaiae
A A A !#O NA I SI JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Narceja

Haematopus 

palliatus
A A A !#P NA I SI - - - - - - - - T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Piru-piru

Himantopus 

himantopus
A A A !#Q NA I SI JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas
Pernilongo-de-costas-

brancas

7
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:#2%$53$2+&'

43#&0+&
% % % !#R $% & ' ' ' < < < < < < < < +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J (010/->3<M7<>3J90J<:/08>0J

:#2$&('"(02(&.#/( % % % !?S $% & V& < < < < < < < < +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J (010/->3<M7<:->3<I-/0M3

Megaceryle 

torquata
% % % !?! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Martim-pescador-grande

F#/.#/3>-"0&'

&02#/$))(3#&
% % % !?" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' FGT5 EC@ %)* F%$ %)* F%$ FGT EC@ +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J $0/>7[0<M7<:->3<93/93

F+20%#+&'

-"(0$-+&
% % % !?# $% & V& < < < < < < < < +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J (010/->3<.067.3

G30$-"$)+&'

3+@#/$))#&
% % % !?? $% & ' ' ' ' < < < < < < < < (%& %)* +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J U09W^/0<M7<L0L3<`7//W.^873

;"()(3$-+&'.3#/$)$3 % % % !?N $% & V& < < < < < < < < +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J ;-J0<8\=.W0

Pluvilais dominica % % % !?O NA I SI - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Baituruçu

;)+=#)(#&'&D+(.(3$)( % % % !?P $% & ' ' ' ' ' ' ' ' (%& %)* FG$ %)* FG$ %)* (%& %)* VC+ (%A +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J U0-9W/W1W<M7<0a-60<L/790

Rynchops niger % % % !?Q NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
migração, 

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Talha-mar

Tringa flavipes % % % !?R NA I SI - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas

Maçarico-de-perna-
amarela

Tringa 

melanoleuca
% % % !NS NA I X X X X X X X X - - - - - - - - SET ABR T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas
Maçarico-grande-de-

perna-amarela
Tringa 

semipalmata
% % % !N! NA I SI - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Maçarico-de-asa-branca

Tringa solitaria % % % !N" NA I X X X - - - - - - - - JUN AGO T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Maçarico-solitário

Vanellus chilensis % % % !N# NA I SI - - - - - - - - T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Quero-quero

Amazona aestiva % % % !N? NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Papagaio-verdadeiro

Amazona 

brasiliensis
B % % !NN VU I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Papagaio-de-cara-roxa

Amazona farinosa B % % !NO NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Papagaio-moleiro

Amazilia fimbriata B % % !NP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres

Beija-flor-de-garganta-
verde

Aratinga 

leucophthalma
B % % !NQ NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Periquitão-maracanã

Brotogeris tirica B % % !NR NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Periquito-rico

Cathartes aura M % M !OS NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres

Urubu-de-cabeça-
vermelha

Cathartes 

burrovianus
M % M !O! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Urubu-de-cabeça-amarela

8
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!"(0.+3('

/#%030#=0%.3#&
U % ( !O" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

%8M3/-8K23<M7<J3:/7<

>-8Y7893

!$//>C+&'

20)(/$3>-"+&
U % ( !O# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

;0L0<60.0/90<0>08760M3

Colaptes 

campestris
M A M !O? NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Pica-pau-do-campo

Colaptes 

melanochloros
M A M !ON NA I X X X X X X X X X X X X JUL JUL T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Pica-pau-verde-barrado

!$)+2*#%('-#/+# U U ( !OO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

A36-8K0<L->W-

!$)+2*#%('.()-(/$.# U % % !OP $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

A36-8K0</3a0

Coragyps atratus M % M !OQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Urubu-de-cabeça-preta

Crotophaga ani B % M !OR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Anu-preto

Florisuga fusca B % A !PS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Beija-flor-preto

Fluvicola nengeta B % A !P! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Lavadeira-mascarada

Forpus 

xanthopterygius
B % A !P" NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Tuim

Furnarius figulus B % A !P# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Casaca-de-couro-da-lama

Guira guira B % M !P? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Anu-branco

Hydropsalis 

albicollis
B A A !PN NA I X X X X X X X X X X X X AGO NOV SET OUT SET OUT AGO NOV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Bacurau

Leptotila rufaxilla B A A !PO NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Jurití-gemedeira

Leptotila verreauxi B B M !PP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Juriti-pupu

B>#$-&#..('

2$%(/"+&
U % % !PQ $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' FGT BCD %)* $*@ %)* $*@ FGT BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

H09W//-90

F$."+3('2(/+)$&( U U ( !PR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

H3M3/80<0,0/760
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Patagoioenas 

picazuro
B B M !QS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Pombão

Piaya cayana B A M !Q! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Alma-de-gato

Pionus 

maximiliani
B A A !Q" NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Maitaca-verde

;$)>.2+&'

4+(#%+2*#
U % % !Q# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

U7-[0<`663/<M7<:->3<>W/I3

Pteroglossus 

bailloni
M % M !Q? QA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Araçari-banana

Rhamphastos 

dicolorus
M % M !QN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Tucano-de-bico-verde

Ramphastos toco M % M !QO NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Tucanuçu

Ramphastos 

vitellinus
M % M !QP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Tucanu-de-bico-preto

?"0('(203#/(%( U U ( !QQ b% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

C,0

Sarcoramphus 

papa
B A A !QR NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Urubu-rei

Satrapa 

icterophrys
B A A !RS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Suiriri-pequeno

Selenidera 

maculirostris
M A M !R! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Araçari-poca

Streptoprocne 

zonaris
B B M !R" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres

Tapecuru-de-coleira-
branca

Tapera naevia B A M !R# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Saci

Tyrannus 

melancholicus
B A M !R? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Suiriri

H0%(#5('(+3#/+)(.( U U ( !RN $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

;3,:0<M7<:08M3

Accipiter bicolor M A ( !RO NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina

Gavião-de-bombachinha-
grande

Accipiter 

poligaster
M A ( !RP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Tauató-pintado

Accipiter striatus M A ( !RQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Gavião-miúdo

Accipiter 

superciliosus
M A ( !RR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-miudinho

Amadonastur 

lacernulatus
M A ( "SS VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-pombo-pequeno

"
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8&#$'/)(2(.$3 ( % ( "S! $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' %)* (%A VC+ EC@ VC+5 EC@ %)* (%A +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%I7J5M75/0L-80 H3/W[0<3/76KWM0

Asio stygius M A M "S" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Mocho-diabo

Athene cunicularia M A M "S# NA I X X X X X X X X X X X X MAR - - - - - MAR - T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Coruja-buraqueira

I+*$'=#34#%#(%+& ( % ( "S? $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%I7J5M75/0L-80 F0>W/W9W

Buteo brachyurus M A M "SN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Gavião-de-cauda-curta

Caracara plancus M A M "SO NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Caracará

Chaetura 

cinereiventris
B A A "SP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina
Andorinhão-de-sobre-

cinzento

!#3/+&'*+@$%# ( % ( "SQ $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%I7J5M75/0L-80 )0I-23<M3<:08K0M3

Elanoides 

forficatus
M A M "SR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-tesoura

1()/$'50#3$)0+/+& U % ( "!S $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J5M75/0L-80 E06>23<M7<L7-93<60/08[0

Falco femoralis M A M "!! NA I X X X X X X X X X X X X JUL NOV AGO OUT AGO OUT JUL NOV T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Falcão-de-coleira

Falco peregrinus B A M "!" NA I X X X X X X X - - - - - - - - OUT ABR T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Falcão-peregrino

Falco sparverius M A M "!# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Quiriquiri

Geranoaetus 

albicaudatus
M A M "!? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-de-rabo-branco

Geranospiza 

caerulescens
M A M "!N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-pernilongo

Harpagus diodon M A M "!O NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Gavião-bombachinha

Herpetotheres 

cachinnans
M A M "!P NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Acauã

Heterospizias 

meridionalis
M A M "!Q NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-caboclo

B#)=(4$'

/"#2(/"#2(
( % ( "!R $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%I7J5M75/0L-80 H0//0L097-/3

B#)=(4$'/"#2(%4$ ( % ( ""S $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%I7J5M75/0L-80 HK-,08.3

Megascops 

atricapilla
M A M ""! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Corujinha-sapo

Megascops 

choliba
M A M """ NA I X X X X X X X X X X X X JAN JUL FEV JUN FEV JUN JAN JUL T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Corujinha-do-mato

Pseudastor 

polionotus
M A M ""# QA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-pombo-grande

Rostrhamus 

sociabilis
B A M ""? NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-caramujeiro

Rupornis 

magnirostris
M A M ""N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-carijó

Spizaetus ornatus M A M ""O NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Gavião-de-penacho

Spizaetus 

tyrannus
M A M ""P NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-pega-macaco

Streptoprocne 

zonaris
B A M ""Q NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina
Taperuçu-de-coleira-

branca

Tyto furcata M A M ""R NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Coruja-de-igreja
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Urubitinga 

conronata
M A M "#S EP I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Águia-cinzenta

Urubitinga 

urubitinga
M A M "#! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-preto

840)(#$#50&'*(5#+& U % % "#" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

%J0<M7<976K0

Agelaius 

ruficapillus
U % % "## NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Garibaldi

840)(&.#/+&'."#)#+& U % % "#? $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

V0/.7893

8)$-$/"0)#5$%'

@+/(.(
( % % "#N $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

%8M3/-8K0<,3/780

82*)>3(2-"+&'

"$)$&03#/0+&
U % % "#O $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

H0/M706<M3<:08K0M3

822$53(2+&'

"+203()#&
U % % "#P $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' VC+ EC@ *G+ F%$ *G+ F%$ VC+ EC@ +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
+->3<9->3<M3<>0,L3

8%."+&'/$330%503( U % % "#Q $% & ' ' ' ' ' $*@ (%A BCD EC@ BCD EC@ $*@ (%A %UA *G+ +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
H0,-8K7-/3<M7<7JL3/0

8%."+&'@+3/(.+& U % % "#R $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
H0,-8K7-/3<M7<W8K0<>W/90

Anthus lutescens B A A "?S NA I X X X X X X X X X JUL SET AGO AGO AGO AGO JUL SET SET MAR T
reprodução, 

alimentação, abrigo
;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Camineiro-zumbidor

83+%5#%#/$)('

)0+/$/0-"()(
U % % "?! $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
E/7-/-8K0

Basileuterus 

culicivorus
B A A "?" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Pula-pula

Camptostoma 

obsoletum
B A A "?# NA I X X X X X X X X X X X X JUL DEZ AGO NOV AGO NOV JUL DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Risadinha

Carpornis 

melanocephala
B A A "?? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Sabiá-pimenta

Certhiaxis 

cinnamomeus
B A A "?N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Curutié

Coereba flaveola B A A "?O NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Cambacica; sebinho

!$%.$-+&'/$$-03# U % % "?P b% & ' ' ' ' ' %UA *G+ (%& VC+ (%& VC+ %UA *G+ $*@ (%A +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

;-W^<:3/706

!3(%#$)0+/('

$*&$)0.(
( % % "?Q $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

%//7M-3<36I=>73

!>(%$)$<#('*3#&&$%## B A A "?R NA I X X X X X X X X X X X X SET FEV OUT JAN OUT JAN SET FEV T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
%YW623

Cyclarhis 

gujanensis
B A A "NS NA I X X X X X X X X X X X X JUL NOV AGO OUT AGO OUT JUL NOV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Pitiguari; gente-de-fora-
vem

Donacobius 

atricapilla
M A A "N! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Japacanim

,$%(/$&-#C('

()*#@3$%&
U % % "N" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

+->3<9->3<M3<:08K0M3

J)(0%#('@)(=$4(&.03 U % % "N# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

)W0/0>0I0<M7<:0//-.0<

0,0/760

J)(0%#('20&$)0+/( B A A "N? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ - - T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
+WZW7

Elaenia obscura B A A "NN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Tucão

J+-"$3#('/")$3$.#/( U % % "NO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

E-,<`-,

10
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Geossita 

cunicularia
A A A "NP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

João-de-barro

Geothlypis 

aequinoctialis
B A A "NQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Pia-cobra

E(-)$&-#C('+%#/$)$3 B A A "NR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
H-.0//0<:0,:W

E#3+%5#%0('

@033+4#%0(
U % % "OS $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' %)* $*@ VC+ *G+ VC+ *G+ %)* $*@ +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
)-:23<M7<>3W/3

Hirundo rustica M A A "O! NA I X X X X X X X - - - - - - - - SET MAR T
migração, 

alimentação, abrigo
;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Andorinha-de-bando

E>53$-&()#&'-(3=+)( U % % "O" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' %)* $*@ VC+ *G+ VC+ *G+ %)* $*@ +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
U0>W/0W<>K-892

Hymenops 

perspicillatus
M A A "O# NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

reprodução, 
alimentação, abrigo

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Viuvinha-de-óculos

Iodopleura pipra B A A "O? QA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Anambezinho

K%#-$)04+&'

/>(%#3$&.3#&
( % % "ON $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

(0/-0<L/790<M7<:->3<0YW60M3

K%#-$)04+&'

%#4033#2+&
U % % "OO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' %)* $*@ VC+ *G+ VC+ *G+ %)* $*@ +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

(0/-0<L/790<M7<.0/.0890<

I7/,76K0

:(%#$'/+/+))(.+& U % % "OP $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

+->3<9->3</7-

Lathrotriccus 

euleri
B A A "OQ NA I X X X X X NOV MAR DEZ FEV DEZ FEV NOV MAR ABR OUT T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Enferrujado

:04(.+&')0+/$-"(#+& B A A "OR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
U7,<97<I-<L-/090

:0-.$-$4$%'

(2(+3$/0-"()+&
U % % "PS $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
H0:71WM3

:0&&$%#('3+@( ( % % "P! $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
H367.-06

:#2%$3%#&'

/+3=#3$&.3#&
U % % "P" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

F323<M0<L06K05c5FW8ZW7-/3<

M7<:->3<>W/I3

B(/"0.$3%#&'3#<$&( % % % "P# $% & V& < < < < < < < < +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
VW-/-/-<>0I067-/3

B04(3>%/"+&'

-#.(%4+(
B A A "P? NA I X X X X X X JUL OUT AGO SET AGO SET JUL OUT JUN OUT T

reprodução, 
alimentação, abrigo

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
$7-87-

Mimus saturninus B A A "PN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Sabiá-do-campo

(-,WJ59/-W/WJ U % % "PO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
H06K08M/0<M7<9/dJ</0:3J

B#$%0/.0&'

3+@#=0%.3#&
U % % "PP $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
%:/7<0J0<M7<>0:710<>-8Y0

Molothrus 

bonariensis
B A A "PQ NA I X X X X X X X X X X X X JUL DEZ AGO NOV AGO NOV JUL DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Vira-bosta

B>#(3/"+&'@03$< B A A "PR NA I X X X X X X X X X X X X NOV JUL DEZ MAI DEZ MAI NOV JUL T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
(0/-0<>0I067-/0

B>#(3/"+&'

.>3(%%+)+&
B A A "QS NA I X X X X X X X X X X X X AGO DEZ SET NOV SET NOV AGO DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

(0/-0<>0I067-/0<M7</0:3<

78`7//W[0M3

Myiophobus 

fasciatus
M A A "Q! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Filipe

Myiothlypis 

leucoblephara
B A A "Q" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Pula-pula-assobiador

Myiozetetes 

similis
B A A "Q# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Bentevizinho-de-penacho-
vermelho

10
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Myodynastes 

maculatus
B A A "Q? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Bem-te-vi-rajado

Oryzoborius 

angolensis
B A A "QN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Curió

;(3$(3#('/$3$%(.( U % % "QO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

H0/M706

Passer 

domesticus
B A A "QP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Pardal

Phaeothlypis 

rivularis
M A A "QQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Pula-pula-ribeirinho

;")0$/3>-.0&'

20)(%$-&
U % % "QR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

U097<:->3

;#-3(0#50('

*$%(3#0%&#&
U % % "RS $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

V08K01W<L0L0<60/08[0

Pitangus 

sulphuratus
U % % "R! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Bem-te-vi

Platyrinchus 

leocoryphus
B A A "R" VU I X X X X X X X X X X X X JUL NOV AGO OUT AGO OUT JUL NOV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Patinho-gigante

Platyrinchus 

mystaceus
B A A "R# LC I X X X X X X X X X X X X JUL NOV AGO OUT AGO OUT JUL NOV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Patinho

;$)#$-.#)('5+2#/$)( U % % "R? $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
U060810</0:3<M7<,=J>0/0

;$$&-#C('%#43$@+3( U % % "RN $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
bW7,<97<I7J9-W

Procnias 

nudicollis
B A A "RO VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Araponga

Progne chalybea M A A "RP NA I X X X X X X X X X JUL MAR AGO FEV AGO FEV JUL MAR ABR JUN T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Andorinha-doméstica-

grande

Progne tapera M A A "RQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Andorinha-do-campo

;&0+5$)0#&.0&'

=#30&/0%&
U % % "RR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

B/0.23

Pygochelidon 

cyanoleuca
M A A #SS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Andorinha-pequena-de-
casa

Pyrocephalus 

rubinus
B A A #S! NA I X X X X X X X SET NOV SET OUT SET OUT SET NOV ABR AGO T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Príncipe; verão

Ramphocelus 

bresilius
B A A #S" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Tiê-sangue

Saltator similis B A A #S# QA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Trinca-ferro-verdadeiro

Satrapa 

icterophrys
B A A #S? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Suiriri-pequeno

603-$-"(4('

%#43#/(%&
U % % #SN $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
F323<L3:/7

603-$-"(4('

&+*/3#&.(.(
U % % #SO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
%67./-8K3

Setophaga 

pitiayumi
B A A #SP NA I X X X X X X X X X X X X AGO NOV SET OUT SET OUT AGO NOV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Mariquita

Sicalis flaveola B A A #SQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Canário-da-terra-

verdadeiro

Sirystes sibilator B A A #SR NA I X X X X X X X X X X X X AGO NOV SET OUT SET OUT AGO NOV T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Gritador; maria-

assobiadeira
6-$3(43('

2(40))(%#/(
U % % #!S $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
;-890JJ-6.3

Sporophila 

angolensis
B A A #!! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Curió

10
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Sporophila 

caerulescens
B A A #!" QA I X X X X X X X X X X X X SET FEV OUT JAN OUT JAN SET FEV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Coleirinho; papa-capim

6-$3$-"#)('/$))(3#& U % % #!# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
H367-/3<M3<:/7[3

Stelgidopteryx 

ruficollis
M A A #!? NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Andorinha-serradora

Stephanophorus 

diadematus
B A A #!N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Sanhaçu-frade

Sturnella 

superciliaris
B A A #!O NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Polícia-inglesa-do-sul

Synallaxis spixi M A A #!P NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
João-teneném

6>%5(/.>)('

3+@$&+-03/#)#(.(
U % % #!Q $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

+/7L0M3/<ZW-797

L(/"+3#&'3+*3#4(&.3( ( % % #!R $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
;0L0<L-/-

Tachycineta 

albiventer
( % % #"S NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Andorinha-do-rio

Tachycineta 

leucorrhoa
B % % #"! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Andorinha-de-sobre-
branco

Tangara 

cyanocephala
B % % #"" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Saíra-militar

Tangara 

cyanoptera
B % % #"# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Sanhaçu-de-encontro-
azul

Tangara 

peruviana
B % % #"? VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Saíra-sapucaia

Tangara sayaca B % % #"N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Sanhaçu-cinzento

Tangara seledon B % % #"O NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Saíra-sete-cores

Thamnophilus 

caerulescens
B A A #"P NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Choca-da-mata

L"(2%$-"#)+&'

3+@#/(-#))+&
U % % #"Q $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
HK3>0<M7<>K0LXW<I7/,76K3

L")>-$-&#&'&$35#5( U % % #"R $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' FGT $*@ %)* *G+ %)* *G+ FGT $*@ +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
V0^<>08=/-3

L3(/">%0.('

)0+/$->4(
( % % ##S $% & ' ' ' < < < < < < < < FGT VC+ +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
%8M3/-8K0<>K-6780

Troglodytes 
musculus

B A A ##! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Corruíra

Turdus albicollis B A A ##" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Sabiá-coleira

Turdus 

amaurochalinus
B A A ### NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Sabiá-poca

Turdus rufiventris B A A ##? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Sabiá-laranjeira

Tyrannus 

melancholicus
B A A ##N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Suiriri

L>3(%%+&'&(=(%( U % % ##O NA ' ' ' ' ' ' ' ' VC+ BCD VC+ $*@ *G+ $*@ VC+ BCD FG$ %)* +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
+7J3W/-8K0

M$)2#&'#3+-03 ( % % ##P $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
$3-I-8K0

Zonotrichia 

capensis
B A A ##Q QA I X X X X X X X X X X X X SET FEV OUT JAN OUT JAN SET FEV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Tico-tico

11 Larus 

dominicanus
A % M #Q NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Gaivotão

10
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12 Thalasseus 

acuflavidus
% % % ?P NA I X X X X X X - - - - - - - - ABR SET T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-de-bando

Sula leucogaster A A M A 5 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

costeiras
Atobá-pardo

Larus dominicanus A A M M 4 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T  alimentação, abrigo
Aves marinhas 

costeiras
Gaivotão

Fregata magnificens M A M A 6 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T  alimentação, abrigo
Aves marinhas 

costeiras
Tesourão; Fragata

Sterna hirundinacea A A A M 7 NA I X X X X X X X MAI NOV JUN JUL JUN AGO JUL NOV T
migração, reprodução 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-de-bico-vermelho

Thalasseus 

maximus
A A A B 8 NA I X X X X X X X - - - - - - - - JUN DEZ T

migração, alimentação, 
abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-real

14 Amazona 

brasiliensis
B % % !NN VU I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Papagaio-de-cara-roxa

15 Eudocimus ruber % A % OO NA I X X X X X X X X X X X X OUT DEZ NOV DEZ OUT DEZ OUT DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Guará-vermelho

13
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Eretmochelys 

imbricata
A M M 1 CR I X X X X X X X X X X X X !"# !$% &'( ")* +', -". !"# /'0 T Quelônios Tartaruga-de-pente

Chelonia mydas A M M 2 EP I X X X X X X X X X X X X /'0 !$% !"# *$, /'0 !$% !"# /'0 T Quelônios Tartaruga-verde

Caretta caretta A M M 3 EP I X X X X X X X X X X X X !"# !$% &'( ")* +', -". !"# /'0 T Quelônios Tartaruga-cabeçuda

Lepidochelys olivacea A M M 4 VU I X X X X X X X X X X X X !"# !$% &'( ")* +', -". !"# /'0 T Quelônios Tartaruga-oliva

Dermochelys coriacea A M A 5 CR I X X X X X X X X X X X X SET MAR OUT JUN SET MAR JAN DEZ T Quelônios Tartaruga-de-couro

2 Caiman latirostris A A M 50 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Crocodilianos Jacaré-de-papo-amarelo

Anisolepis undulatus M A M 6 CR I X X X X X X X X X X X X SI JAN DEZ T Outros répteis Papa-vento-do-sul

Cnemidophorus 

littoralis
M A M 7 VU I X X X X X X X X X X X X SI JAN DEZ T Outros répteis Lagarto-da-cauda-verde

Hemidactylus 

mabouia
M A M 8 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis

Lagartixa doméstica 

tropical

Liolaemus 

arambarensis
M A M 9 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Lagartixa-da-areia

Liolaemus lutzae M A M 10 VU I X X X X X X X X X X X X SET MAR OUT JUN SET MAR JAN DEZ T Outros répteis Lagartixa-da-areia

Liolaemus occipitalis M A M 11 VU I X X X X X X X X X X X X SET MAR OUT JUN SET MAR JAN DEZ T Outros répteis Lagartixa-da-praia

Gymnodactylus 

darwinii
M A M 12 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Lagarto

Mabuya agilis M A M 13 NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR OUT JUN SET MAR JAN DEZ T Outros répteis Mabuia

Mabuya caissara M A M 14 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Mabuia

Tupinambis merianae M A M 15 NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR OUT JUN SET MAR JAN DEZ T Outros répteis Teiú

Tropidurus torquatus M A M 16 NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR OUT JUN SET MAR JAN DEZ T Outros répteis Calango

Bothrops jararacussu M A M 19 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Jararacuçu

Bothropoides jararaca M A M 20 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Jararaca

Chironius bicarinatus M A M 21 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Chironius exoletus M A M 22 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Chironius fuscus M A M 23 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Chironius laevicollis M A M 24 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Chironius multiventris M A M 25 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Clelia plumbea M A M 26 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Muçurana

Corallus cropanii M A M 27 CR I X X X X X X X X X X X X SI T Outros répteis Jibóia-de-cropani

Dipsas albifrons 

cavalheiroi 
M A M 28 CR I X X X X X X X X X X X X SI T Outros répteis

Dormideira-da-Ilha-da-

Queimada-Grande

Dipsas petersi M A M 29 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Pingo-de-ouro

Dipsas neivai M A M 30 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Jararacuçu falsa

Echinanthera bilineata M A M 31 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis
Corredeira-de-mato-

pequena

Echinanthera 

cephalostriata
M A M 32 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Comocobrinha-cipó

Echinanthera undulata M A M 33 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis
Corredeira-de-mato-

comum

Erythrolamprus 

aescullapii
M A M 34 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Falsa-coral

1

3

DESOVA INCUB
PROTEÇÃ

O
PRESENÇA SAZONAL INTEN ALIM
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Helicops carinicaudus M A M 35 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-dágua

Imantodes cenchoa M A M 36 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra

Liophis poecilogyrus M A M 37 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-de-capim

Liophis miliaris M A M 38 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-dágua

Micrurus corallinus M A M 39 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-coral

Oxyrhopus clathratus M A M 40 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-coral-falsa

Thamnodynastes cf. 

nattereri
M A M 41 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Corredeira

Tomodon dorsatus M A M 42 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-espada

Tropidodryas serra M A M 43 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Tropidodryas 

striaticeps
M A M 44 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Sibynomorphus 

neuwiedii
M A M 45 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Dormideira

Siphlophis pulcher M A M 46 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis cobra-cipó-listrada

Spilotes pullatus M A M 47 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Caninana

Sordellina punctata M A M 48 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-dágua

Xenodon neuwiedii M A M 49 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Boipeva

Adenomera 

marmorata
M A M 51 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Sapo

Aparasphenodon 

bokermanni
M A M 52 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Rã-bugio

Cycloramphus 

boraceiensis
M A M 54 LC I X X X X X X X X X X X X FEB DEZ FEB DEZ FEB DEZ FEB DEZ T Outros répteis Rã

Cycloramphus dubius M A M 55 LC I X X X X X X X X X X X X MAR DEZ MAR DEZ MAR DEZ MAR DEZ T Outros répteis Rã

Dendrophryniscus 

leucomystax
M A M 56 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Sapinho-das-bromélias

Dendropsophus 

decipiens
M A M 57 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Pererca

Dendropsophus 

berthalutzae
M A M 58 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Pererequinha

Eleutherodactylus 

binotatus
M A M 59 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Rã-da-mata

Hypsiboas 

albomarginatus
M A M 60 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Perereca-araponga

Hypsiboas faber M A M 61 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Sapo-ferreiro

Itapotihyla langsdorffii M A M 62 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Perereca-castanhola

Leptodactylus latrans M A M 63 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Rã-manteiga
Leptodactylus syphax M A M 64 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Rã

Physalaemus spiniger M A M 65 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Rã

Rhinella ornata M A M 66 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Sapo-cururuzinho

Scinax argyreornatus M A M 68 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Perereca

Scinax sp M A M 69 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Perereca

Xenohyla truncata M A M 70 NT I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Perereca

Phrynops hogei M A M 71 VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cágado-de-hoge
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Cycloramphus faustoi M A M 53 CR I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Rã-de-alcatrazes

 Scinax alcatraz M A M 67 CR I X X X X X X X X X X X X OUT ABR NOV MAI JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Perereca-de-alcatrazes

Bothrops alcatraz M A M 17 CR I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Jararaca-de-alcatrazes

4
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CAT ESF J F M A M J J A S O N D
Balaenoptera 

edeni
A M SI M 1 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, MP

alimentação, 
reprodução

 ano todo
Grandes 
cetáceos

Baleia-de-bryde

Balaenoptera 

physalus
A M SI B 2 EP I SI SI - P, A, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-fin

Balaenoptera 

borealis
A M SI B 3 EP I SI SI - P, A, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-sei

Balaenoptera 

bonaerensis
A M SI B 4 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, MP

alimentação, 
reprodução

 ano todo
Grandes 
cetáceos

Baleia-minke-
antártica

Balaenoptera 

acutorostrata
A M SI B 5 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, MP

dados 
insuficientes

 ano todo
Grandes 
cetáceos

Baleia-minke-
anã

Balaenoptera 

musculus
A M SI B 6 EP I SI SI - P, A, MP

reprodução, 
abrigo

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-azul

Berardius 

arnuxii
A M A SI 7 SI I SI SI - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-bicuda-de-
anuxii

Eubalaena 

australis
A M SI M 8 VU I X X X X X X X JUN DEZ JUN DEZ - P, A, MP

reprodução, 
abrigo

junho -
dezembro

Grandes 
cetáceos

Baleia-franca-
austral

Feresa 

attenuata
A M A SI 9 SI I SI SI - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Orca-pigmea

Globicephala 

melas
A M SI SI 10 SI I SI SI - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-piloto-de-
nadadeiras-

longas

Globicephala 

macrorhynchus
A M M SI 11 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

ano todo
Grandes 
cetáceos

Baleia-piloto-de-
nadadeiras-

curtas
Hyperoodon 

planifrons
A M SI SI 12 SI I SI SI - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-nariz-de-
garrafa-do-sul

Megaptera 

novaeangliae
A M SI M 13 NA I X X X X X X JUN NOV JUN NOV - P, A, MP

reprodução, 
abrigo

junho-
novembro

Grandes 
cetáceos

Baleia-jubarte

Mesoplodon 

densirostris
A M A SI 14 SI I SI SI - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-bicuda-de-
blainville

Mesoplodon 

layardii
A M SI SI 15 SI I SI SI - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-bicuda-de-
layard

Orcinus orca A M A SI 16 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP
alimentação, 
reprodução

ano todo
Grandes 
cetáceos

Orca

Physeter 

macrocephalus
A M SI B 18 VU I SI SI - P, A, MP

reprodução, 
alimentação, 

abrigo
rara ocorrência

Grandes 
cetáceos

Cachalote

Pseudorca 

crassidens
A M A SI 19 SI I SI SI - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Falsa-orca

Ziphius 

cavirostris
A M SI SI 20 NA I SI SI - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-bicuda-de-
curvier

Delphinus spp. A M A SI 21 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP
alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-comum

Grampus 

griseus
A M A SI 22 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-de-risso

Kogia breviceps A M A SI 23 SI I SI SI - P, A, R, MP
dados 

insuficientes
rara ocorrência

Pequenos 
cetáceos

Cachalote-
pigmeu

Kogia sima A M A SI 24 SI I SI SI - P, A, R, MP
dados 

insuficientes
rara ocorrência

Pequenos 
cetáceos

Cachalote-anão

NOME COMUM
PRESENÇA SAZONAL

1

2

MAMÍFEROS

COD ESPÉCIE V S R DENS FONTE LOCAL
PROTEÇÃO

PER REPRODUTIVO MUDA RESP COMENTÁRIO OCORRÊNCIA CLASS
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CAT ESF J F M A M J J A S O N D
NOME COMUM

PRESENÇA SAZONAL
MAMÍFEROS

COD ESPÉCIE V S R DENS FONTE LOCAL
PROTEÇÃO

PER REPRODUTIVO MUDA RESP COMENTÁRIO OCORRÊNCIA CLASS

Lagenodelphis 

hosei
A M A SI 25 NA I SI SI - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

rara ocorrência
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-de-
fraser

Peponochepala 

electra
A M A SI 17 SI I SI SI - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

rara ocorrência
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-cabeça-
de-melão

Pontoporia 

blainvillei
A M A A 26 VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
cetáceos

Toninha

Tursiops 

truncatus
A M M M 27 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-nariz-de-
garrafa

Sotalia 

guianensis
A M A M 28 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
cetáceos

Boto-cinza

Stenella 

attenuata
A M A B 29 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-pintado-
pantropical

Stenella 

clymene
A M A SI 30 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-
clymene

Stenella 

longirostris
A M A B 31 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-rotador

Stenella 

coeruleoalba
A M A B 32 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-listrado

Stenella 

frontalis
A M A M 33 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-pintado-
do-atlântico

Steno 

bredanensis
A M M M 34 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-de-
dentes-rugosos

Arctocephalus 

tropicalis
A A M B 35 NA I X X X X X - - - - - MAR-ABR P, A, C, R, MP

alimentação, 
abrigo

rara ocorrência Pinípedes
Lobo-marinho-
subantártico

Arctocephalus 

australis
A A M B 36 NA I X X X X X - - - - - MAR-ABR P, A, C, R, MP

alimentação, 
abrigo

rara ocorrência Pinípedes
Lobo-marinho-
sul-americano

Arctocephalus 

gazella
A A M B 37 NA I X X X X X - - - - - MAR-ABR P, A, C, R, MP

alimentação, 
abrigo

rara ocorrência Pinípedes
Lobo-marinho-

antártico

Hydrurga 

leptonyx
A M M B 38 NA I X X X X X - - - - - - P, A, C, R, MP

alimentação, 
abrigo

rara ocorrência Pinípedes foca-leopardo

Lobodon 

carcinophagus
A M M B 39 NA I X X X X X - - - - - - P, A, C, R, MP

alimentação, 
abrigo

rara ocorrência Pinípedes
foca-

caranguejeira

Mirounga 

leonina
A M M B 40 NA I X X X X X - - - - -

OUT-MAR 
FEMEAS
FEV-MAI 
MACHOS

P, A, C, R, MP
alimentação, 

abrigo
rara ocorrência Pinípedes

Elefante-marinho-
do-sul

Otaria 

flavescens
A A M B 41 NA I X X X X X - - - - - MAR-ABR P, A, C, R, MP

alimentação, 
abrigo

rara ocorrência Pinípedes
Leão-marinho-
sul-americano

4 Lontra 

longicaudis
A M M A 42 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, C, R, MP

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Mustelídeos 
aquáticos

Lontra-
neotropical

Conepatus 

chinga
! " " ! 43 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9 "=@6412<49@ )9::21A9

3

5
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CAT ESF J F M A M J J A S O N D
NOME COMUM

PRESENÇA SAZONAL
MAMÍFEROS

COD ESPÉCIE V S R DENS FONTE LOCAL
PROTEÇÃO

PER REPRODUTIVO MUDA RESP COMENTÁRIO OCORRÊNCIA CLASS

Galictis cuja ! " " ! 44 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9 "=@6412<49@ B=:89

Cavia aperea C " " " 45 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9 Roedores +:4D-

Dasyprocta 

azarae
B M M A 46 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo Roedores Cutia

Dasyprocta 

leporina
B M M A 47 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo Roedores Cutia

Hydrochoerus 

hydrochaeris
A A A A 48 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, C, R, MP

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo Roedores Capivara

Myocastor 

coypus 

bonariensis

! ! ! ! 49 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9 Roedores
/0689*<9*

>05A0<9

Alouatta guariba M A M A 50 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T
alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Bugio-ruivo

Bradypus 

torquatus
M A M A 51 VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Preguiça-de-
coleira

Callithrix aurita M A M A 52 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T
alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Sagui-da-serra-
escuro

Cebus nigritus M A M A 53 NT I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T
alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Macaco-prego

Cerdocyon 

thous
M A M A 54 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Raposinha-
cachorro-do-

mato

Cryptonanus 

guahybae
M A M A 55 DD I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Catita

Dasypus 

novemcinctus
B M M A 56 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Tatu-galinha

Dasypus 

hybridus
C " " " 57 E! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@
I06=*3=1260

Dasypus 

septemcinctus
C " " " 58 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@
I06=G

Didelphis aurita B M M A 59 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T
alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Saruê

7

6



!"#$%&'(&!)%*(+,%&-&.#/$#&0!!1.&23&4)56(7*)(8&9&1:;<

!#)*(&=&9&1>?@A&=B&9&C(D/)7%7&E5%"FG5D%7&&

H#7*%I#/$#&

CAT ESF J F M A M J J A S O N D
NOME COMUM

PRESENÇA SAZONAL
MAMÍFEROS

COD ESPÉCIE V S R DENS FONTE LOCAL
PROTEÇÃO

PER REPRODUTIVO MUDA RESP COMENTÁRIO OCORRÊNCIA CLASS

Didelphis 

albiventris
C " " ! 60 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() J$ I

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@
K03>D

Euphractus 

sexcinctus
C " " " 61 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@
I06=*;41=<9

Leontopithecus 

caissara
M A M B 62 CR I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

"2L9*1489*<4*

L0:0*;:460

Leontopithecus 

rosalia
M A M B 63

-
E.N I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

"2L9*1489*

<9=:0<9

Leopardus 

geoffroyi
C " " C 64 E! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@

K069*<9*3069*

?:05<4

Mazama bororo B M M A 65 VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T
alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos M40<9*>9:9:N

Nasua nasua B M M A 66 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T
alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Quati

Procyon 

cancrivorus
C " " ! 68 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@
"89*;410<0

Speothos 

venaticus
M A M A 69 VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Cachorro-
vinagre

Sphiggurus 

villosus
C " " ! 70 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@
O=:279*L0P42:9

8 Pontoporia 

blainvillei
A M A A 26 VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
cetáceos

Toninha

9 Sotalia 

guianensis
A M A M 28 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
cetáceos

Boto-cinza

10 Megaptera 

novaeangliae
A M SI M 13 NA I X X X X X X JUN NOV JUN NOV - P, A, MP

reprodução, 
abrigo

junho-
novembro

Grandes 
cetáceos

Baleia-jubarte

11 Eubalaena 

australis
A M SI M 8 VU I X X X X X X X JUN DEZ JUN DEZ - P, A, MP

reprodução, 
abrigo

junho -
dezembro

Grandes 
cetáceos

Baleia-franca-
austral

12 Leontopithecus 

caissara
M A M B 62 CR I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

"2L9*1489*<4*

L0:0*;:460
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:0:0/9@9::G5@20

>:05<4?/

@46A@49?
N:@0,;2P340

7/$0+&)2"*

2)"//,+$%/
! " ! #$ %K #$ $ #$ #$ , -./!./Y./"-

01234560789./

:4;:9<=789
:0:0/9@9::G5@20

>:05<4?/

@46A@49?
\01?0,9:@0

=#&1,2$'-"#"*

8"2)&)-.%2-0/
! " " #$ %L #$ $ & & & & & & & & & & & & '!( )*+ '!( )*+ , -./!./Y./"-

<0<9?/

25?=F2@24564?
059/69<9

>:05<4?/

@46A@49?

B01420,;21969,<4,

50<0<42:0?,

@=:60?

=#&1,2$'-"#"*

8$#"/
! " #$ #$ %T #$ $ #$ #$ , -./!./Y./"-

<0<9?/

25?=F2@24564?
:0:0/9@9::G5@20

>:05<4?/

@46A@49?

B01420,;21969,<4,

50<0<42:0?,

195P0?

>&4,"*/,8" ! " ! #$ %V #$ $ #$ #$ , -./!./Y./"-
<0<9?/

25?=F2@24564?
:0:0/9@9::G5@20

-4]=459?/

@46A@49?
W0@R01964,0589

>&4,"*1)$5,2$'/ ! " ! #$ %X #$ $ #$ #$ , -./!./Y./"-
<0<9?/

25?=F2@24564?
:0:0/9@9::G5@20

-4]=459?/

@46A@49?

W0@R01964,

;2P34=

?"4$%&+$#'-,/*

-&/$,
! " ! #$ E[ (! $ #$ #$ , -./!./Y./"-

01234560789./

:4;:9<=789
:0:0/9@9::G5@20

-4]=459?/

@46A@49?

>91F25R9,<4,

F:0?4:

@0)/,&'/*

()0%2"(0/
! " " " E% (! $ & & & & & & & & & & & & '!( )*+ '!( )*+ , -./!./Y./"-

01234560789./

:4;:9<=789
059/69<9

-4]=459?/

@46A@49?

>91F25R9,50:2U,

<4,P0::0F0

2

O

!C?<?>P1&<1QA>1J
-*Y^N)N/Y*-YN)M_$ON

MAMÍFEROS

COD ?<!RL=? B < C N?>< .A>4? JAL1J
!CA4?PSA

W`!## (N"*/WN"M""M)! Y*#- WN"*(_aY$N NWNYYb(W$!



!"#$%&'(&!)%*(+,%&-&.#/$#&0!!1.&23&4)56(7*)(8&9&1:;<
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L14 ?<. M . H 1 H M M 1 < A > N

!C?<?>P1&<1QA>1J
-*Y^N)N/Y*-YN)M_$ON

MAMÍFEROS

COD ?<!RL=? B < C N?>< .A>4? JAL1J
!CA4?PSA

W`!## (N"*/WN"M""M)! Y*#- WN"*(_aY$N NWNYYb(W$!

A($%&*

1)$+"%$%/,/
! " " " EE (! $ & & & & & & & & & & & & '!( )*+ '!( )*+ , -./!./Y./"-

01234560789./

:4;:9<=789
059/69<9

-4]=459?/

@46A@49?

>91F25R9,<4,

<4564?,:=P9?9?

A($%$##"*

B)&%("#,/
! " ! " EH #$ $ & & & & & & & & & & & & '!( )*+ '!( )*+ , -./!./Y./"-

01234560789./

:4;:9<=789
059/69<9

-4]=459?/

@46A@49?

>91F25R9,;2560<9,

<9,061c562@9

A($%$##"*

#&%4,)&/(),/
! " ! B EI #$ $ & & & & & & & & & & & & '!( )*+ '!( )*+ , -./!./Y./"-

01234560789./

:4;:9<=789
059/69<9

-4]=459?/

@46A@49?
>91F25R9,:960<9:

A($%$##"*

2&$)0#$&"#1"
! " ! B EK (! $ & & & & & & & & & & & & '!( )*+ '!( )*+ , -./!./Y./"-

01234560789./

:4;:9<=789
059/69<9

-4]=459?/

@46A@49?
>91F25R9,12?6:0<9

?,//&+$#'-,/*

'$)&%,,
! " ! B EL (! $ & & & & & & & & & & & & '!( )*+ '!( )*+ , -./!./Y./"-

01234560789./

:4;:9<=789
059/69<9

-4]=459?/

@46A@49?

>91F25R9,C01420,

F:05@0,<9,?=1

C$#'-,%0/*/''D ! " ! #$ ET #$ $ & & & & & & & & & & & & '!( )*+ '!( )*+ , -./!./Y./"-
01234560789./

:4;:9<=789
059/69<9

-4]=459?/

@46A@49?
>91F25R9,@93=3

A&("#,"*

40,"%$%/,/
! " ! " EV #$ $ & & & & & & & & & & & & '!( )*+ '!( )*+ , -./!./Y./"-

01234560789./

:4;:9<=789./

0C:2P9

059/69<9
-4]=459?/

@46A@49?
B969,@25U0

7&%(&'&),"*

1#",%5,##$,
! " ! ! EX OM $ & & & & & & & & & & & & '!( )*+ '!( )*+ , -./!./Y./"-

01234560789./

:4;:9<=789./

0C:2P9

059/69<9
-4]=459?/

@46A@49?
_9525R0

;("),"*

B#"5$/2$%/
! ! " B H[ (! $ & & & & & , , , , , "!Y,!BY -./!./W./Y./"-

01234560789./

0C:2P9
:0:0/9@9::G5@20 -25d;4<4?

`489,30:25R9,

?=1,034:2@059

E)2(&2$'-"#0/*

4"F$##"
! ! " B H% (! $ & & & & & , , , , , "!Y,!BY -./!./W./Y./"-

01234560789./

0C:2P9
:0:0/9@9::G5@20 -25d;4<4?

`9C9,30:25R9,

056A:62@9

E)2(&2$'-"#0/*

()&',2"#,/
! ! " B HE (! $ & & & & & , , , , , "!Y,!BY -./!./W./Y./"-

01234560789./

0C:2P9
:0:0/9@9::G5@20 -25d;4<4?

`9C9,30:25R9,

?=C056A:62@9

E)2(&2$'-"#0/*

"0/()"#,/
! ! " B HH (! $ & & & & & , , , , , "!Y,!BY -./!./W./Y./"-

01234560789./

0C:2P9
:0:0/9@9::G5@20 -25d;4<4?

`9C9,30:25R9,

?=1,034:2@059

G.+)0)4"*

#$'(&%.9
! " " B HI (! $ & & & & & , , , , , , -./!./W./Y./"-

01234560789./

0C:2P9
:0:0/9@9::G5@20 -25d;4<4? \9@0,149;0:<9

3,)&0%4"*

#$&%,%"
! " " B HK (! $ & & & & & , , , , ,

NM_,"!Y/

\*"*!#

\*O,"!$/

"!WeN#

-./!./W./Y./"-
01234560789./

0C:2P9
:0:0/9@9::G5@20 -25d;4<4?

*14F0564,

30:25R9,<9,?=1

?&1&+&%*

2")2,%&'-"4"
! " " B HL (! $ & & & & & , , , , , , -./!./W./Y./"-

01234560789./

0C:2P9
:0:0/9@9::G5@20 -25d;4<4?

\9@0,

@0:05P=4Q42:0

T
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-%."-'/$/
% $ $ % & '( ! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) *+, $%( -., /." *+, $%( /%" 0+1 , 23456789:

,;<=;<3>;?@4?

A47=4

0(#)&1-/,

%*2/+
% $ $ % B +C ! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0+1 /.D /%" -., 0+1 /.D /%" 0+1 , 23456789: ,;<=;<3>;?E4<@4

0/"#$$/,

'/"#$$/
% $ $ % F +C ! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) *+, $%( -., /." *+, $%( /%" 0+1 , 23456789:

,;<=;<3>;?

G;H4I3@;

3#"%&'(#)*+,

'&"-/'#/
% $ % $ J '( ! ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) *+, $%( -., /." *+, $%( /%" 0+1 , 23456789:

,;<=;<3>;?@4?

G93<9

2

!C?<?>Q1&<1RA>1K 0+*-K% !"'.L !",+"

RÉPTEIS

COD ?<!SM=? B < C P?>< .A>4? KAM1K
!CA4?QTA

MAO?>4UC=A "-$+M'-$.$
%D!$

C?<!
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Aphrodroma 

brevirostris
A A A ! NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Grazina-de-bico-curto

Calonectris 

diomedea borealis
A A A " NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Pardela-de-bico-amarelo

!"#$%#&'()*+& A A A # $% & ' ' ' ' (%& %)* +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

Aves marinhas 
pelágicas

;3,:0<089=/9->0

,(-.#$%'/(-0%&0 A A A ? $% & ' ' ' ' ' ' ' $*@ (%A BCD EC@ BCD EC@ $*@ (%A FG$ $*@ %45H45A45(;
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

L76=.->0J
;3,:0<M3<>0:3

Diomedea 

exulans
A A A N VU I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Albatroz-gigante

Fregetta tropica A A A O NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - A, C, R, MP
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

pelágicas
Painho-de-barriga-preta

1+)2(3+&'

4)(/#()$#50&
% % ( P $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < FG$ %)* %45H45A45(;

,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

L76=.->0J
;79/76<L/0970M3

Macronectes 

giganteus
% % ( Q NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Petrel-gigante

Oceanites 

oceanicus
A A A R NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Alma-de-mestre

Oceanodroma 

leucorhoa
A A A !S NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Painho-de-cauda-furcada

Pachyptila 

belcheri
A A A !! NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Faigão-de-bico-fino

Pachyptila 

desolata
A A A !" NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Faigão-rola

Pachyptila vittata A A A !# NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

pelágicas
Faigão-de-bico-largo

Pelagodroma 

marina
A A A !? NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Painho-de-ventre-branco

Phoebetria fusca A A A !N EP I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

pelágicas
Albatroz-negro

Phoebetria 

palpebrata
A A A !O QA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Piau-de-costas-claras

Procellaria 

aequinoctialis
A A A !P VU I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Pardela-preta

Procellaria 

cinerea
A A A !Q QA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Pardela-cinza

Procellaria 

conspicillata
A A A !R VU I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Pardela-de-óculos

Pterodroma 

incerta
A A A "S EP I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Grazina-de-barriga-
branca

Puffinus gravis A A A "! NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

pelágicas
Bobo-grande-de-sobre-

branco

Puffinus griseus A A A "" QA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

pelágicas
Bobo-escuro

Puffinus puffinus A A A "# NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

pelágicas
Bobo-pequeno

Stercorarius 

maccormicki
A A A "? NA I X X X OUT NOV NOV DEZ NOV DEZ OUT JAN JUN AGO T

migração, 
alimentação, abrigo

Ave marinha 
pelágica

Mandrião-do-sul

Stercorarius 

parasiticus
A A A "N NA I SI - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Gaivota-rapineira-comum

Stercorarius 

pomarinus
A A A "O NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Mandrião-pomarino

6.03/$3(3#+&'&7+( A A A "P $% & ' ' ' ' ' (%& $*@ (%& FGT (%& FGT (%& $*@ BCD %UA %45H45A45(;
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

Aves marinhas 
pelágicas

(08M/-23<./08M7

Thalassarche 

cauta
A A A "Q QA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Albatroz-medroso

INCUB  NINHO
CLASS NOME COMUM

1

AVES
INVERNCOD

ESPÉCIE V S R DENS FONTE LOCAL
PROTEÇ

RESP COMENTÁRIO
PRESENÇA SAZONAL NIDIF POST
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INCUB  NINHO
CLASS NOME COMUM

AVES
INVERNCOD

ESPÉCIE V S R DENS FONTE LOCAL
PROTEÇ

RESP COMENTÁRIO
PRESENÇA SAZONAL NIDIF POST

Thalassarche 

chlororhynchos
A A A "R VU I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Albatroz-de-nariz-amarelo

Thalassarche 

melanophris
A A A #S EP I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - JUN AGO A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
pelágicas

Albatroz-de-
sombrancelha-negra

2 Spheniscus 

magellanicus
A A M #! QA I X X X X X X X X - - - - - - - - MAI OUT A, C, R, MP

migração, 
alimentação, abrigo

Pinguins Pinguim-de-magalhães

8%$+&'&.$)#5+& % % % #" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' EC@ VC+ (%A %UA (%A (%& (%& VC+ FG$ %)* +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
+/-890</X-J<7J>W/3

!"#)#5$%#(&'%#403 % % ( ## $% & ' ' ' ' ' ' (%& %)* FG$ FGT FG$ FGT (%& %)* *G+ (%A +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
+/-890</X-J<87./3

!"3$#/$/0-"()+&'

/#33$/0-"()+&
% % % #? $% & V& < < < < < < < < +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
)0-I390<M7<>0:710<>-8Y0

Chroicocephalus 

maculipenis
% % % #N NA I SI - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Gaivota-maria-velha

Fregata 

magnificens
M A M #O NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Tesourão; Fragata

90)$/"0)#5$%'

%#)$.#/(
% % % #P $% & V& < < < < < < < < +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
+/-890</X-J<M7<:->3<L/793

Larus 

dominicanus
A % M #Q NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Gaivotão

:0+/$-"(0+&'

(.3#/#))(
% % % #R $% & V& < < < < < < < < +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
)0-I390<067./7

;"(0.+&('&#2-)0< % % ( ?S $% & ' ' ' ' ' ' (%& %)* FG$ FGT FG$ FGT (%& %)* *G+ (%A +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
+/-890</X-J<./08M7

Sterna 

hirundinacea
% % % ?! NA I X X X X X X X MAI NOV JUN JUL JUN AGO JUL NOV T

migração, 
reprodução 

alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-de-bico-
vermelho

Sterna hirundo % % % ?" NA I X X X - - - - - - - - DEZ FEV T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

costeiras
Trinta-réis-boreal

Sterna trudeaui % % % ?# NA I X X X X X X - - - - - - - - ABR SET T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

costeiras
Trinta-réis-ártico

6.03%('=#..(.( % % % ?? $% & ' ' ' ' ' ' ' ' EC@ VC+ (%A %UA (%A (%& (%& VC+ FG$ %)* +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J5,0/-8K0J5

>3J97-/0J
+/-890</X-J<089=/9->3

Sternula 

superciliaris
% % % ?N NA I X X X X X X - - - - - - - - ABR SET T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-anão

Sula leucogaster % % M ?O NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

costeiras
Atobá-pardo

Thalasseus 

acuflavidus
% % % ?P NA I X X X X X X - - - - - - - - ABR SET T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-de-bando

Thalasseus 

maximus
% % % ?Q NA I X X X X X X X - - - - - - - - JUN DEZ T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-real

Anhinga anhinga % % M ?R NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 
mergulhadoras

Biguatinga

Phalacrocorax 

brasilianus
% % M NS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
mergulhadoras

Biguá-una

;$5#/0-"$3+&'

2(>$3
% % ( N! $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

,7/.W6K0M3/0J
(7/.W6K23<./08M7

;$5#)>2*+&'

-$5#/0-&
% % ( N" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

,7/.W6K0M3/0J
(7/.W6K23<>010M3/

?$))(%5#('3$))(%5 % % ( N# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

,7/.W6K0M3/0J

(7/.W6K23<M7<3/76K0<

:/08>0

Aldea alba M % ( N? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Garça-branca-grande

Aramides cajanea M % A NN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Saracura-três-potes

!

4

5
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Aramides mangle A % A NO NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Saracura-do-mangue

Aramides 

saracura
M A A NP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Saracura-do-mato

Aramus guarauna A A A NQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Carão

Ardea cocoi ( A M NR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Garça-moura

Bubulcus ibis ( A % OS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Garça-vaqueira

Butorides striata ( A % O! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Socozinho

!#/$%#('2(4+(3# ( A % O" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
F323<./08M7

Cochlearius 

cochlearius
( A % O# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Arapapá

Egretta caerulea ( A % O? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Garça-azul

Egretta thula ( A % ON NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Garça-branca-pequena

Eudocimus ruber % A % OO NA I X X X X X X X X X X X X OUT DEZ NOV DEZ OUT DEZ OUT DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Guará-vermelho

1+)#/('(32#))(.( % % % OP $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' $*@5 EC@ BCD F%$ BCD F%$ $*@ EC@ +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
H0/ZW7[0<M7<:->3<,08>K0M3

1+)#/(')0$/+-.03( % % % OQ $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' $*@5 EC@ BCD F%$ BCD F%$ $*@ EC@ +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
H0/ZW7[0<M7<:->3<0,0/763

1+)#/('3+@#@3$%& % % % OR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' $*@5 EC@ BCD F%$ BCD F%$ $*@ EC@ +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
H0/ZW7[0<M7<:->3<0,0/763

Gallinula galeata / 

Gallinula 

chloropus

% % % PS NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T
migração, 

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Frango-d'água-comum

9())#%+)('20)(%$-& % % % P! $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
E/08.3<M\=.W0<>0/-[]

A<$*3>/"+&'

#%=$)+/3#&
( % % P" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
V3>3^<0,0/763

Jacana jacana % % % P# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Jaçanã

Laterallus 

leucopyrrhus
% % % P? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Sanã-vermelha

Laterallus 

melanophaius
% % % PN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Sanã-parda

:(.03())+&'=#3#5#& % % % PO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
V082<>0J908K0

Mesembrinibis 

cayennensis
M % % PP NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Coró-coró

B>/.03#('(203#/(%( ( % % PQ $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
H0:710<J7>0

Nyctanassa 

violacea
( % % PR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Savacu-de-coroa

Nycticorax 

nycticorax
( % % QS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Savacu

Pardirallus 

nigricans
( % % Q! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Saracura-sanã

Pardirallus 

sanguinolentus
( % % Q" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Saracura-do-banhado

;"#2$&+&'#%@+&/(.+& ( % % Q# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
+0L->W/W<M7<>0/0<L760M0
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;"$0%#/$-(33+&'

(%5#%+&
( % % Q? @G & V& +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
E60,-8.3<./08M7<M3J<08M7J

Phoenicopterus 

chilensis
A A A QN QA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Flamingo-chileno

;"$0%#/-.03+&'3+*03 ( % % QO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
E60,-8.3

Pilherodius 

pileatus
( % % QP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Garça-real

Platalea ajaja ( % % QQ NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Colhereiro

;)04(5#&'/"#"# ( % % QR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
H0/0_80<M7<>0/0<:/08>0

Porphyrio 

martinica
A A A RS NA I X X X - - - - - - - - JUN AGO T

migração, 
reprodução, 

alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Frango-d'água-azul

Porzana albicolis A A A R! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Sanã-carijó

;$3C(%('&-#)$-.03( ( % % R" @G & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

%I7J50ZW=9->0J5

L7/80690J
V082<>-8Y0

Syrigma sibilatrix ( % % R# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Maria-faceira

Theristicus 

caudatus
( % % R? NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Curicaca

Tigrisoma 

lineatum
( % % RN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves aquáticas 
pernaltas

Socó-boi

Tinamus solitarius ( % % RO QA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Macuco

Amazonetta 

brasiliensis
( % M RP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Anseriformes Pé-vermelho

Anas bahamensis ( % M RQ NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Anseriformes Marreca-toicinho

8%(&'@)(=#3$&.3#& ( % ( RR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < VC+ %UA %45H45A45(;
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<L0/M-8K0

8%(&'40$34#/( ( % ( !SS $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<L0/M0

8%(&'-)(.()0( ( % ( !S! $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<>36K7/7-/0

8%(&'&#*#)(.3#< ( % ( !S" $% & ' ' ' < < < < < < < < FG$ %)* %45H45A45(;
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<3I7-/0

8%(&'=03&#/$)$3 ( % ( !S# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<>/->/-

Cairina moschata ( % ( !S? NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Anseriformes Pato-do-mato

!"(+%('.$3D+(.( ( % ( !SN $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J +0>K2

!$&/$3$*('

/$&/$3$*('
( % ( !SO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J H0L3/3/3>0

!>4%+&'

20)(%/$3>-"+&
( % ( !SP $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J H-J87<M7<L7J>313<L/793

Dendrocygna 

autumnalis
( % ( !SQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Anseriformes Asa-branca

,0%53$/>4%('

*#/$)$3
( % ( !SR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<>08767-/0

Dendrocygna 

viduata
( % ( !!S NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Anseriformes Irerê

6
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E0.03$%0..('

(.3#/(-#))(
( % ( !!! $% & ' ' ' < < < < < < < < FG$ %)* %45H45A45(;

,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<M7<>0:710<L/790

F0..('-0-$&(/( ( % ( !!" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>23

G<>+3('=#..(.( ( % ( !!# $% & ' ' ' < < < < < < < < FG$ %)* %45H45A45(;
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%8J7/-`3/,7J (0//7>0<LX<80<:W8M0

Podilymbus 

podiceps
( % ( !!? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Anseriformes Mergulhão-caçador

Tachybaptus 

dominicus
( % ( !!N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Anseriformes Mergulhão-pequeno

Actitis macularius A A A !!O NA I X X X - - - - - - - - JUN AGO T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Maçarico-pintado

Arenaria interpres A A A !!P NA I x x X X X MAI JUL MAI JUN JUN JUL JUN AGO T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Vira-pedras

Bartramia 

longicauda
A A A !!Q NA I SI - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Maçarico-do-campo

Calidris alba A A A !!R NA I X X X X X X X X X - - - - - - - - JUL MAR T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Maçarico-branco

Calidris canutus A A A !"S NA I SI - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas

Maçarico-de-papo-
vermelho

Calidris fuscicollis A A A !"! NA I X X X - - - - - - - - JUN AGO T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas

Maçarico-de-sobre-
branco

!()#53#&'"#2(%.$-+& A A A !"" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < FGT (%A +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J (010/->3<L7/8-638.3

Calidris melanotus A A A !"# NA I SI - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Maçarico-de-colete

!()#53#&'2#%+.#))( % % % !"? $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < FGT (%A +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J (010/-ZW-8K3

!()#53#&'-+4%(< % % % !"N $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < FGT (%A +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J H3,:097897

Calidris pusilla % % % !"O NA I X X X X X X X X X - - - - - - - - JUL MAR T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Maçarico-rasteirinho

Calidris 

subruficollis
A A A !"P NA I X X X X X X X X X - - - - - - - - JUL MAR T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Maçarico-acanelado

Charadrius 

collaris
A A A !"Q NA I SI JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Batuíra-de-colar

!"(3(53#+&'

@)(7)(%5#/+&
A A A !"R $% & ' ' ' ' < < < < < < < < (%& %)* +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J U09W^/0<M7<>367-/0<MWL60

!"(3(53#+&'

2$50&.+&
A A A !#S $% & ' ' ' ' < < < < < < < < (%& %)* +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J U09W^/0<M7<L7-93<9-[363

Charadrius 

semipalmatus
A A A !#! NA I SI - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Batuíra-de-bando

Chloroceryle 

aenea
A A A !#" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Martinho

Chloroceryle 

amazona
A A A !## NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Martim-pescador-verde

Chloroceryle 

americana
A A A !#? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas
Martim-pescador-

pequeno

Chloroceryle inda A A A !#N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Martim-pescador-da-mata

Gallinago 

paraguaiae
A A A !#O NA I SI JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Narceja

Haematopus 

palliatus
A A A !#P NA I SI - - - - - - - - T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Piru-piru

Himantopus 

himantopus
A A A !#Q NA I SI JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas
Pernilongo-de-costas-

brancas

7
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:#2%$53$2+&'

43#&0+&
% % % !#R $% & ' ' ' < < < < < < < < +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J (010/->3<M7<>3J90J<:/08>0J

:#2$&('"(02(&.#/( % % % !?S $% & V& < < < < < < < < +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J (010/->3<M7<:->3<I-/0M3

Megaceryle 

torquata
% % % !?! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Martim-pescador-grande

F#/.#/3>-"0&'

&02#/$))(3#&
% % % !?" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' FGT5 EC@ %)* F%$ %)* F%$ FGT EC@ +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J $0/>7[0<M7<:->3<93/93

F+20%#+&'

-"(0$-+&
% % % !?# $% & V& < < < < < < < < +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J (010/->3<.067.3

G30$-"$)+&'

3+@#/$))#&
% % % !?? $% & ' ' ' ' < < < < < < < < (%& %)* +

,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J U09W^/0<M7<L0L3<`7//W.^873

;"()(3$-+&'.3#/$)$3 % % % !?N $% & V& < < < < < < < < +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J ;-J0<8\=.W0

Pluvilais dominica % % % !?O NA I SI - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Baituruçu

;)+=#)(#&'&D+(.(3$)( % % % !?P $% & ' ' ' ' ' ' ' ' (%& %)* FG$ %)* FG$ %)* (%& %)* VC+ (%A +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J56-,^>360J U0-9W/W1W<M7<0a-60<L/790

Rynchops niger % % % !?Q NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
migração, 

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Talha-mar

Tringa flavipes % % % !?R NA I SI - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas

Maçarico-de-perna-
amarela

Tringa 

melanoleuca
% % % !NS NA I X X X X X X X X - - - - - - - - SET ABR T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas
Maçarico-grande-de-

perna-amarela
Tringa 

semipalmata
% % % !N! NA I SI - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves limícolas Maçarico-de-asa-branca

Tringa solitaria % % % !N" NA I X X X - - - - - - - - JUN AGO T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Maçarico-solitário

Vanellus chilensis % % % !N# NA I SI - - - - - - - - T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves limícolas Quero-quero

Amazona aestiva % % % !N? NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Papagaio-verdadeiro

Amazona 

brasiliensis
B % % !NN VU I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Papagaio-de-cara-roxa

Amazona farinosa B % % !NO NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Papagaio-moleiro

Amazilia fimbriata B % % !NP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres

Beija-flor-de-garganta-
verde

Aratinga 

leucophthalma
B % % !NQ NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Periquitão-maracanã

Brotogeris tirica B % % !NR NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Periquito-rico

Cathartes aura M % M !OS NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T
migração, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres

Urubu-de-cabeça-
vermelha

Cathartes 

burrovianus
M % M !O! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Urubu-de-cabeça-amarela

8
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!"(0.+3('

/#%030#=0%.3#&
U % ( !O" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

%8M3/-8K23<M7<J3:/7<

>-8Y7893

!$//>C+&'

20)(/$3>-"+&
U % ( !O# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

;0L0<60.0/90<0>08760M3

Colaptes 

campestris
M A M !O? NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Pica-pau-do-campo

Colaptes 

melanochloros
M A M !ON NA I X X X X X X X X X X X X JUL JUL T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Pica-pau-verde-barrado

!$)+2*#%('-#/+# U U ( !OO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

A36-8K0<L->W-

!$)+2*#%('.()-(/$.# U % % !OP $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

A36-8K0</3a0

Coragyps atratus M % M !OQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Urubu-de-cabeça-preta

Crotophaga ani B % M !OR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Anu-preto

Florisuga fusca B % A !PS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Beija-flor-preto

Fluvicola nengeta B % A !P! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Lavadeira-mascarada

Forpus 

xanthopterygius
B % A !P" NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Tuim

Furnarius figulus B % A !P# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Casaca-de-couro-da-lama

Guira guira B % M !P? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Anu-branco

Hydropsalis 

albicollis
B A A !PN NA I X X X X X X X X X X X X AGO NOV SET OUT SET OUT AGO NOV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Bacurau

Leptotila rufaxilla B A A !PO NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Jurití-gemedeira

Leptotila verreauxi B B M !PP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Juriti-pupu

B>#$-&#..('

2$%(/"+&
U % % !PQ $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' FGT BCD %)* $*@ %)* $*@ FGT BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

H09W//-90

F$."+3('2(/+)$&( U U ( !PR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

H3M3/80<0,0/760
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Patagoioenas 

picazuro
B B M !QS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Pombão

Piaya cayana B A M !Q! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Alma-de-gato

Pionus 

maximiliani
B A A !Q" NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Maitaca-verde

;$)>.2+&'

4+(#%+2*#
U % % !Q# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

U7-[0<`663/<M7<:->3<>W/I3

Pteroglossus 

bailloni
M % M !Q? QA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Araçari-banana

Rhamphastos 

dicolorus
M % M !QN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Tucano-de-bico-verde

Ramphastos toco M % M !QO NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Tucanuçu

Ramphastos 

vitellinus
M % M !QP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Tucanu-de-bico-preto

?"0('(203#/(%( U U ( !QQ b% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

C,0

Sarcoramphus 

papa
B A A !QR NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Urubu-rei

Satrapa 

icterophrys
B A A !RS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Suiriri-pequeno

Selenidera 

maculirostris
M A M !R! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Araçari-poca

Streptoprocne 

zonaris
B B M !R" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres

Tapecuru-de-coleira-
branca

Tapera naevia B A M !R# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Saci

Tyrannus 

melancholicus
B A M !R? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Suiriri

H0%(#5('(+3#/+)(.( U U ( !RN $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

$23<

L0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

;3,:0<M7<:08M3

Accipiter bicolor M A ( !RO NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina

Gavião-de-bombachinha-
grande

Accipiter 

poligaster
M A ( !RP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Tauató-pintado

Accipiter striatus M A ( !RQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Gavião-miúdo

Accipiter 

superciliosus
M A ( !RR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-miudinho

Amadonastur 

lacernulatus
M A ( "SS VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-pombo-pequeno

"
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8&#$'/)(2(.$3 ( % ( "S! $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' %)* (%A VC+ EC@ VC+5 EC@ %)* (%A +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%I7J5M75/0L-80 H3/W[0<3/76KWM0

Asio stygius M A M "S" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Mocho-diabo

Athene cunicularia M A M "S# NA I X X X X X X X X X X X X MAR - - - - - MAR - T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Coruja-buraqueira

I+*$'=#34#%#(%+& ( % ( "S? $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%I7J5M75/0L-80 F0>W/W9W

Buteo brachyurus M A M "SN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Gavião-de-cauda-curta

Caracara plancus M A M "SO NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Caracará

Chaetura 

cinereiventris
B A A "SP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina
Andorinhão-de-sobre-

cinzento

!#3/+&'*+@$%# ( % ( "SQ $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%I7J5M75/0L-80 )0I-23<M3<:08K0M3

Elanoides 

forficatus
M A M "SR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-tesoura

1()/$'50#3$)0+/+& U % ( "!S $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3
%I7J5M75/0L-80 E06>23<M7<L7-93<60/08[0

Falco femoralis M A M "!! NA I X X X X X X X X X X X X JUL NOV AGO OUT AGO OUT JUL NOV T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Falcão-de-coleira

Falco peregrinus B A M "!" NA I X X X X X X X - - - - - - - - OUT ABR T
migração, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Falcão-peregrino

Falco sparverius M A M "!# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Quiriquiri

Geranoaetus 

albicaudatus
M A M "!? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-de-rabo-branco

Geranospiza 

caerulescens
M A M "!N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-pernilongo

Harpagus diodon M A M "!O NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Gavião-bombachinha

Herpetotheres 

cachinnans
M A M "!P NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Acauã

Heterospizias 

meridionalis
M A M "!Q NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-caboclo

B#)=(4$'

/"#2(/"#2(
( % ( "!R $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%I7J5M75/0L-80 H0//0L097-/3

B#)=(4$'/"#2(%4$ ( % ( ""S $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3
%I7J5M75/0L-80 HK-,08.3

Megascops 

atricapilla
M A M ""! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Corujinha-sapo

Megascops 

choliba
M A M """ NA I X X X X X X X X X X X X JAN JUL FEV JUN FEV JUN JAN JUL T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Corujinha-do-mato

Pseudastor 

polionotus
M A M ""# QA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-pombo-grande

Rostrhamus 

sociabilis
B A M ""? NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-caramujeiro

Rupornis 

magnirostris
M A M ""N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-carijó

Spizaetus ornatus M A M ""O NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Gavião-de-penacho

Spizaetus 

tyrannus
M A M ""P NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-pega-macaco

Streptoprocne 

zonaris
B A M ""Q NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina
Taperuçu-de-coleira-

branca

Tyto furcata M A M ""R NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves de rapina Coruja-de-igreja
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Urubitinga 

conronata
M A M "#S EP I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Águia-cinzenta

Urubitinga 

urubitinga
M A M "#! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves de rapina Gavião-preto

840)(#$#50&'*(5#+& U % % "#" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

%J0<M7<976K0

Agelaius 

ruficapillus
U % % "## NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Garibaldi

840)(&.#/+&'."#)#+& U % % "#? $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

V0/.7893

8)$-$/"0)#5$%'

@+/(.(
( % % "#N $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

%8M3/-8K0<,3/780

82*)>3(2-"+&'

"$)$&03#/0+&
U % % "#O $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

H0/M706<M3<:08K0M3

822$53(2+&'

"+203()#&
U % % "#P $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' VC+ EC@ *G+ F%$ *G+ F%$ VC+ EC@ +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
+->3<9->3<M3<>0,L3

8%."+&'/$330%503( U % % "#Q $% & ' ' ' ' ' $*@ (%A BCD EC@ BCD EC@ $*@ (%A %UA *G+ +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
H0,-8K7-/3<M7<7JL3/0

8%."+&'@+3/(.+& U % % "#R $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
H0,-8K7-/3<M7<W8K0<>W/90

Anthus lutescens B A A "?S NA I X X X X X X X X X JUL SET AGO AGO AGO AGO JUL SET SET MAR T
reprodução, 

alimentação, abrigo
;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Camineiro-zumbidor

83+%5#%#/$)('

)0+/$/0-"()(
U % % "?! $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
E/7-/-8K0

Basileuterus 

culicivorus
B A A "?" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Pula-pula

Camptostoma 

obsoletum
B A A "?# NA I X X X X X X X X X X X X JUL DEZ AGO NOV AGO NOV JUL DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Risadinha

Carpornis 

melanocephala
B A A "?? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Sabiá-pimenta

Certhiaxis 

cinnamomeus
B A A "?N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Curutié

Coereba flaveola B A A "?O NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Cambacica; sebinho

!$%.$-+&'/$$-03# U % % "?P b% & ' ' ' ' ' %UA *G+ (%& VC+ (%& VC+ %UA *G+ $*@ (%A +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

;-W^<:3/706

!3(%#$)0+/('

$*&$)0.(
( % % "?Q $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

%//7M-3<36I=>73

!>(%$)$<#('*3#&&$%## B A A "?R NA I X X X X X X X X X X X X SET FEV OUT JAN OUT JAN SET FEV T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
%YW623

Cyclarhis 

gujanensis
B A A "NS NA I X X X X X X X X X X X X JUL NOV AGO OUT AGO OUT JUL NOV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Pitiguari; gente-de-fora-
vem

Donacobius 

atricapilla
M A A "N! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Japacanim

,$%(/$&-#C('

()*#@3$%&
U % % "N" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

+->3<9->3<M3<:08K0M3

J)(0%#('@)(=$4(&.03 U % % "N# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

)W0/0>0I0<M7<:0//-.0<

0,0/760

J)(0%#('20&$)0+/( B A A "N? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ - - T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
+WZW7

Elaenia obscura B A A "NN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Tucão

J+-"$3#('/")$3$.#/( U % % "NO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

E-,<`-,

10
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Geossita 

cunicularia
A A A "NP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

João-de-barro

Geothlypis 

aequinoctialis
B A A "NQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Pia-cobra

E(-)$&-#C('+%#/$)$3 B A A "NR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
H-.0//0<:0,:W

E#3+%5#%0('

@033+4#%0(
U % % "OS $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' %)* $*@ VC+ *G+ VC+ *G+ %)* $*@ +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
)-:23<M7<>3W/3

Hirundo rustica M A A "O! NA I X X X X X X X - - - - - - - - SET MAR T
migração, 

alimentação, abrigo
;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Andorinha-de-bando

E>53$-&()#&'-(3=+)( U % % "O" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' %)* $*@ VC+ *G+ VC+ *G+ %)* $*@ +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
U0>W/0W<>K-892

Hymenops 

perspicillatus
M A A "O# NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

reprodução, 
alimentação, abrigo

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Viuvinha-de-óculos

Iodopleura pipra B A A "O? QA I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Anambezinho

K%#-$)04+&'

/>(%#3$&.3#&
( % % "ON $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

(0/-0<L/790<M7<:->3<0YW60M3

K%#-$)04+&'

%#4033#2+&
U % % "OO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' %)* $*@ VC+ *G+ VC+ *G+ %)* $*@ +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

(0/-0<L/790<M7<.0/.0890<

I7/,76K0

:(%#$'/+/+))(.+& U % % "OP $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

+->3<9->3</7-

Lathrotriccus 

euleri
B A A "OQ NA I X X X X X NOV MAR DEZ FEV DEZ FEV NOV MAR ABR OUT T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Enferrujado

:04(.+&')0+/$-"(#+& B A A "OR NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
U7,<97<I-<L-/090

:0-.$-$4$%'

(2(+3$/0-"()+&
U % % "PS $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
H0:71WM3

:0&&$%#('3+@( ( % % "P! $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
H367.-06

:#2%$3%#&'

/+3=#3$&.3#&
U % % "P" $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J

F323<M0<L06K05c5FW8ZW7-/3<

M7<:->3<>W/I3

B(/"0.$3%#&'3#<$&( % % % "P# $% & V& < < < < < < < < +
,-./012345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
VW-/-/-<>0I067-/3

B04(3>%/"+&'

-#.(%4+(
B A A "P? NA I X X X X X X JUL OUT AGO SET AGO SET JUL OUT JUN OUT T

reprodução, 
alimentação, abrigo

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
$7-87-

Mimus saturninus B A A "PN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Sabiá-do-campo

(-,WJ59/-W/WJ U % % "PO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
H06K08M/0<M7<9/dJ</0:3J

B#$%0/.0&'

3+@#=0%.3#&
U % % "PP $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
%:/7<0J0<M7<>0:710<>-8Y0

Molothrus 

bonariensis
B A A "PQ NA I X X X X X X X X X X X X JUL DEZ AGO NOV AGO NOV JUL DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Vira-bosta

B>#(3/"+&'@03$< B A A "PR NA I X X X X X X X X X X X X NOV JUL DEZ MAI DEZ MAI NOV JUL T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
(0/-0<>0I067-/0

B>#(3/"+&'

.>3(%%+)+&
B A A "QS NA I X X X X X X X X X X X X AGO DEZ SET NOV SET NOV AGO DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

(0/-0<>0I067-/0<M7</0:3<

78`7//W[0M3

Myiophobus 

fasciatus
M A A "Q! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Filipe

Myiothlypis 

leucoblephara
B A A "Q" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Pula-pula-assobiador

Myiozetetes 

similis
B A A "Q# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Bentevizinho-de-penacho-
vermelho

10



!"#$%&'(&!)%*(+,%&-&.#/$#&0!!1.&23&4)56(7*)(8&9&1:;<

!#)*(&=&9&1>?@A&=B&9&C(D/)7%7&E5%"FG5D%7&&

1H5I#/$#&

 

Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na 
Área Geográfica da Bacia de Santos 

PPAF-AGBS 
3º Trimestre 

 

 

CA
T

ES
F

J F M A M J J A S O N D INI FIM INI FIM INI FIM INI FIM INI FIM

INCUB  NINHO
CLASS NOME COMUM

AVES
INVERNCOD

ESPÉCIE V S R DENS FONTE LOCAL
PROTEÇ

RESP COMENTÁRIO
PRESENÇA SAZONAL NIDIF POST

Myodynastes 

maculatus
B A A "Q? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Bem-te-vi-rajado

Oryzoborius 

angolensis
B A A "QN NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Curió

;(3$(3#('/$3$%(.( U % % "QO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

H0/M706

Passer 

domesticus
B A A "QP NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Pardal

Phaeothlypis 

rivularis
M A A "QQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Pula-pula-ribeirinho

;")0$/3>-.0&'

20)(%$-&
U % % "QR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

U097<:->3

;#-3(0#50('

*$%(3#0%&#&
U % % "RS $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

V08K01W<L0L0<60/08[0

Pitangus 

sulphuratus
U % % "R! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Bem-te-vi

Platyrinchus 

leocoryphus
B A A "R" VU I X X X X X X X X X X X X JUL NOV AGO OUT AGO OUT JUL NOV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Patinho-gigante

Platyrinchus 

mystaceus
B A A "R# LC I X X X X X X X X X X X X JUL NOV AGO OUT AGO OUT JUL NOV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Patinho

;$)#$-.#)('5+2#/$)( U % % "R? $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
U060810</0:3<M7<,=J>0/0

;$$&-#C('%#43$@+3( U % % "RN $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
bW7,<97<I7J9-W

Procnias 

nudicollis
B A A "RO VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Araponga

Progne chalybea M A A "RP NA I X X X X X X X X X JUL MAR AGO FEV AGO FEV JUL MAR ABR JUN T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Andorinha-doméstica-

grande

Progne tapera M A A "RQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Andorinha-do-campo

;&0+5$)0#&.0&'

=#30&/0%&
U % % "RR $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

B/0.23

Pygochelidon 

cyanoleuca
M A A #SS NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Andorinha-pequena-de-
casa

Pyrocephalus 

rubinus
B A A #S! NA I X X X X X X X SET NOV SET OUT SET OUT SET NOV ABR AGO T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Príncipe; verão

Ramphocelus 

bresilius
B A A #S" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Tiê-sangue

Saltator similis B A A #S# QA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Trinca-ferro-verdadeiro

Satrapa 

icterophrys
B A A #S? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Suiriri-pequeno

603-$-"(4('

%#43#/(%&
U % % #SN $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
F323<L3:/7

603-$-"(4('

&+*/3#&.(.(
U % % #SO $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
%67./-8K3

Setophaga 

pitiayumi
B A A #SP NA I X X X X X X X X X X X X AGO NOV SET OUT SET OUT AGO NOV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Mariquita

Sicalis flaveola B A A #SQ NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Canário-da-terra-

verdadeiro

Sirystes sibilator B A A #SR NA I X X X X X X X X X X X X AGO NOV SET OUT SET OUT AGO NOV T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Gritador; maria-

assobiadeira
6-$3(43('

2(40))(%#/(
U % % #!S $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
;-890JJ-6.3

Sporophila 

angolensis
B A A #!! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Curió

10
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Sporophila 

caerulescens
B A A #!" QA I X X X X X X X X X X X X SET FEV OUT JAN OUT JAN SET FEV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Coleirinho; papa-capim

6-$3$-"#)('/$))(3#& U % % #!# $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' < < < < < < < < +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
H367-/3<M3<:/7[3

Stelgidopteryx 

ruficollis
M A A #!? NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Andorinha-serradora

Stephanophorus 

diadematus
B A A #!N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Sanhaçu-frade

Sturnella 

superciliaris
B A A #!O NA I X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Polícia-inglesa-do-sul

Synallaxis spixi M A A #!P NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
João-teneném

6>%5(/.>)('

3+@$&+-03/#)#(.(
U % % #!Q $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

Passeriformes 
terrestres

+/7L0M3/<ZW-797

L(/"+3#&'3+*3#4(&.3( ( % % #!R $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
;0L0<L-/-

Tachycineta 

albiventer
( % % #"S NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Andorinha-do-rio

Tachycineta 

leucorrhoa
B % % #"! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Andorinha-de-sobre-
branco

Tangara 

cyanocephala
B % % #"" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Saíra-militar

Tangara 

cyanoptera
B % % #"# NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Sanhaçu-de-encontro-
azul

Tangara 

peruviana
B % % #"? VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Saíra-sapucaia

Tangara sayaca B % % #"N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Sanhaçu-cinzento

Tangara seledon B % % #"O NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Saíra-sete-cores

Thamnophilus 

caerulescens
B A A #"P NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Choca-da-mata

L"(2%$-"#)+&'

3+@#/(-#))+&
U % % #"Q $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
HK3>0<M7<>K0LXW<I7/,76K3

L")>-$-&#&'&$35#5( U % % #"R $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' FGT $*@ %)* *G+ %)* *G+ FGT $*@ +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
V0^<>08=/-3

L3(/">%0.('

)0+/$->4(
( % % ##S $% & ' ' ' < < < < < < < < FGT VC+ +

/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
%8M3/-8K0<>K-6780

Troglodytes 
musculus

B A A ##! NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Corruíra

Turdus albicollis B A A ##" NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Sabiá-coleira

Turdus 

amaurochalinus
B A A ### NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Sabiá-poca

Turdus rufiventris B A A ##? NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Passeriformes 

terrestres
Sabiá-laranjeira

Tyrannus 

melancholicus
B A A ##N NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
Suiriri

L>3(%%+&'&(=(%( U % % ##O NA ' ' ' ' ' ' ' ' VC+ BCD VC+ $*@ *G+ $*@ VC+ BCD FG$ %)* +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
+7J3W/-8K0

M$)2#&'#3+-03 ( % % ##P $% & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD F%$ BCD +
/7L/3MW12345

06-,7890123450:/-.3

;0JJ7/-`3/,7J5

97//7J9/7J
$3-I-8K0

Zonotrichia 

capensis
B A A ##Q QA I X X X X X X X X X X X X SET FEV OUT JAN OUT JAN SET FEV T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Passeriformes 
terrestres

Tico-tico

11 Larus 

dominicanus
A % M #Q NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Gaivotão

10
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12 Thalasseus 

acuflavidus
% % % ?P NA I X X X X X X - - - - - - - - ABR SET T

migração, 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-de-bando

Sula leucogaster A A M A 5 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves marinhas 

costeiras
Atobá-pardo

Larus dominicanus A A M M 4 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T  alimentação, abrigo
Aves marinhas 

costeiras
Gaivotão

Fregata magnificens M A M A 6 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T  alimentação, abrigo
Aves marinhas 

costeiras
Tesourão; Fragata

Sterna hirundinacea A A A M 7 NA I X X X X X X X MAI NOV JUN JUL JUN AGO JUL NOV T
migração, reprodução 
alimentação, abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-de-bico-vermelho

Thalasseus 

maximus
A A A B 8 NA I X X X X X X X - - - - - - - - JUN DEZ T

migração, alimentação, 
abrigo

Aves marinhas 
costeiras

Trinta-réis-real

14 Amazona 

brasiliensis
B % % !NN VU I X X X X X X X X X X X X SET MAR SET NOV OUT NOV SET MAR T

reprodução, 
alimentação, abrigo

Não-
passeriformes 

terrestres
Papagaio-de-cara-roxa

15 Eudocimus ruber % A % OO NA I X X X X X X X X X X X X OUT DEZ NOV DEZ OUT DEZ OUT DEZ T
reprodução, 

alimentação, abrigo
Aves aquáticas 

pernaltas
Guará-vermelho

13
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Eretmochelys 

imbricata
A M M 1 CR I X X X X X X X X X X X X !"# !$% &'( ")* +', -". !"# /'0 T Quelônios Tartaruga-de-pente

Chelonia mydas A M M 2 EP I X X X X X X X X X X X X /'0 !$% !"# *$, /'0 !$% !"# /'0 T Quelônios Tartaruga-verde

Caretta caretta A M M 3 EP I X X X X X X X X X X X X !"# !$% &'( ")* +', -". !"# /'0 T Quelônios Tartaruga-cabeçuda

Lepidochelys olivacea A M M 4 VU I X X X X X X X X X X X X !"# !$% &'( ")* +', -". !"# /'0 T Quelônios Tartaruga-oliva

Dermochelys coriacea A M A 5 CR I X X X X X X X X X X X X SET MAR OUT JUN SET MAR JAN DEZ T Quelônios Tartaruga-de-couro

2 Caiman latirostris A A M 50 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Crocodilianos Jacaré-de-papo-amarelo

Anisolepis undulatus M A M 6 CR I X X X X X X X X X X X X SI JAN DEZ T Outros répteis Papa-vento-do-sul

Cnemidophorus 

littoralis
M A M 7 VU I X X X X X X X X X X X X SI JAN DEZ T Outros répteis Lagarto-da-cauda-verde

Hemidactylus 

mabouia
M A M 8 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis

Lagartixa doméstica 

tropical

Liolaemus 

arambarensis
M A M 9 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Lagartixa-da-areia

Liolaemus lutzae M A M 10 VU I X X X X X X X X X X X X SET MAR OUT JUN SET MAR JAN DEZ T Outros répteis Lagartixa-da-areia

Liolaemus occipitalis M A M 11 VU I X X X X X X X X X X X X SET MAR OUT JUN SET MAR JAN DEZ T Outros répteis Lagartixa-da-praia

Gymnodactylus 

darwinii
M A M 12 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Lagarto

Mabuya agilis M A M 13 NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR OUT JUN SET MAR JAN DEZ T Outros répteis Mabuia

Mabuya caissara M A M 14 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Mabuia

Tupinambis merianae M A M 15 NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR OUT JUN SET MAR JAN DEZ T Outros répteis Teiú

Tropidurus torquatus M A M 16 NA I X X X X X X X X X X X X SET MAR OUT JUN SET MAR JAN DEZ T Outros répteis Calango

Bothrops jararacussu M A M 19 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Jararacuçu

Bothropoides jararaca M A M 20 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Jararaca

Chironius bicarinatus M A M 21 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Chironius exoletus M A M 22 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Chironius fuscus M A M 23 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Chironius laevicollis M A M 24 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Chironius multiventris M A M 25 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Clelia plumbea M A M 26 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Muçurana

Corallus cropanii M A M 27 CR I X X X X X X X X X X X X SI T Outros répteis Jibóia-de-cropani

Dipsas albifrons 

cavalheiroi 
M A M 28 CR I X X X X X X X X X X X X SI T Outros répteis

Dormideira-da-Ilha-da-

Queimada-Grande

Dipsas petersi M A M 29 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Pingo-de-ouro

Dipsas neivai M A M 30 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Jararacuçu falsa

Echinanthera bilineata M A M 31 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis
Corredeira-de-mato-

pequena

Echinanthera 

cephalostriata
M A M 32 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Comocobrinha-cipó

Echinanthera undulata M A M 33 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis
Corredeira-de-mato-

comum

Erythrolamprus 

aescullapii
M A M 34 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Falsa-coral

1
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Helicops carinicaudus M A M 35 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-dágua

Imantodes cenchoa M A M 36 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra

Liophis poecilogyrus M A M 37 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-de-capim

Liophis miliaris M A M 38 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-dágua

Micrurus corallinus M A M 39 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-coral

Oxyrhopus clathratus M A M 40 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-coral-falsa

Thamnodynastes cf. 

nattereri
M A M 41 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Corredeira

Tomodon dorsatus M A M 42 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-espada

Tropidodryas serra M A M 43 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Tropidodryas 

striaticeps
M A M 44 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-cipó

Sibynomorphus 

neuwiedii
M A M 45 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Dormideira

Siphlophis pulcher M A M 46 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis cobra-cipó-listrada

Spilotes pullatus M A M 47 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Caninana

Sordellina punctata M A M 48 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cobra-dágua

Xenodon neuwiedii M A M 49 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Boipeva

Adenomera 

marmorata
M A M 51 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Sapo

Aparasphenodon 

bokermanni
M A M 52 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Rã-bugio

Cycloramphus 

boraceiensis
M A M 54 LC I X X X X X X X X X X X X FEB DEZ FEB DEZ FEB DEZ FEB DEZ T Outros répteis Rã

Cycloramphus dubius M A M 55 LC I X X X X X X X X X X X X MAR DEZ MAR DEZ MAR DEZ MAR DEZ T Outros répteis Rã

Dendrophryniscus 

leucomystax
M A M 56 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Sapinho-das-bromélias

Dendropsophus 

decipiens
M A M 57 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Pererca

Dendropsophus 

berthalutzae
M A M 58 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Pererequinha

Eleutherodactylus 

binotatus
M A M 59 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Rã-da-mata

Hypsiboas 

albomarginatus
M A M 60 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Perereca-araponga

Hypsiboas faber M A M 61 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Sapo-ferreiro

Itapotihyla langsdorffii M A M 62 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Perereca-castanhola

Leptodactylus latrans M A M 63 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Rã-manteiga
Leptodactylus syphax M A M 64 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Rã

Physalaemus spiniger M A M 65 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Rã

Rhinella ornata M A M 66 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Sapo-cururuzinho

Scinax argyreornatus M A M 68 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Perereca

Scinax sp M A M 69 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Perereca

Xenohyla truncata M A M 70 NT I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Perereca

Phrynops hogei M A M 71 VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Cágado-de-hoge
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Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na 
Área Geográfica da Bacia de Santos

PPAF-AGBS 
3º Trimestre 

RÉPTEIS

CO
D ESPÉCIE V S R DENS FONTE LOCAL RESP COMENTÁRIO NOME COMUM

CAT ESF J F M A M J J A S O N D INI FIM INI FIM INI FIM INI FIM

DESOVA INCUB
PROTEÇÃ

O
PRESENÇA SAZONAL INTEN ALIM

Cycloramphus faustoi M A M 53 CR I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Rã-de-alcatrazes

 Scinax alcatraz M A M 67 CR I X X X X X X X X X X X X OUT ABR NOV MAI JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Perereca-de-alcatrazes

Bothrops alcatraz M A M 17 CR I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ JAN DEZ T Outros répteis Jararaca-de-alcatrazes

4
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CAT ESF J F M A M J J A S O N D
Balaenoptera 

edeni
A M SI M 1 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, MP

alimentação, 
reprodução

 ano todo
Grandes 
cetáceos

Baleia-de-bryde

Balaenoptera 

physalus
A M SI B 2 EP I SI SI - P, A, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-fin

Balaenoptera 

borealis
A M SI B 3 EP I SI SI - P, A, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-sei

Balaenoptera 

bonaerensis
A M SI B 4 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, MP

alimentação, 
reprodução

 ano todo
Grandes 
cetáceos

Baleia-minke-
antártica

Balaenoptera 

acutorostrata
A M SI B 5 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, MP

dados 
insuficientes

 ano todo
Grandes 
cetáceos

Baleia-minke-
anã

Balaenoptera 

musculus
A M SI B 6 EP I SI SI - P, A, MP

reprodução, 
abrigo

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-azul

Berardius 

arnuxii
A M A SI 7 SI I SI SI - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-bicuda-de-
anuxii

Eubalaena 

australis
A M SI M 8 VU I X X X X X X X JUN DEZ JUN DEZ - P, A, MP

reprodução, 
abrigo

junho -
dezembro

Grandes 
cetáceos

Baleia-franca-
austral

Feresa 

attenuata
A M A SI 9 SI I SI SI - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Orca-pigmea

Globicephala 

melas
A M SI SI 10 SI I SI SI - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-piloto-de-
nadadeiras-

longas

Globicephala 

macrorhynchus
A M M SI 11 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

ano todo
Grandes 
cetáceos

Baleia-piloto-de-
nadadeiras-

curtas
Hyperoodon 

planifrons
A M SI SI 12 SI I SI SI - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-nariz-de-
garrafa-do-sul

Megaptera 

novaeangliae
A M SI M 13 NA I X X X X X X JUN NOV JUN NOV - P, A, MP

reprodução, 
abrigo

junho-
novembro

Grandes 
cetáceos

Baleia-jubarte

Mesoplodon 

densirostris
A M A SI 14 SI I SI SI - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-bicuda-de-
blainville

Mesoplodon 

layardii
A M SI SI 15 SI I SI SI - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-bicuda-de-
layard

Orcinus orca A M A SI 16 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP
alimentação, 
reprodução

ano todo
Grandes 
cetáceos

Orca

Physeter 

macrocephalus
A M SI B 18 VU I SI SI - P, A, MP

reprodução, 
alimentação, 

abrigo
rara ocorrência

Grandes 
cetáceos

Cachalote

Pseudorca 

crassidens
A M A SI 19 SI I SI SI - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Falsa-orca

Ziphius 

cavirostris
A M SI SI 20 NA I SI SI - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

rara ocorrência
Grandes 
cetáceos

Baleia-bicuda-de-
curvier

Delphinus spp. A M A SI 21 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP
alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-comum

Grampus 

griseus
A M A SI 22 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-de-risso

Kogia breviceps A M A SI 23 SI I SI SI - P, A, R, MP
dados 

insuficientes
rara ocorrência

Pequenos 
cetáceos

Cachalote-
pigmeu

Kogia sima A M A SI 24 SI I SI SI - P, A, R, MP
dados 

insuficientes
rara ocorrência

Pequenos 
cetáceos

Cachalote-anão

NOME COMUM
PRESENÇA SAZONAL

1

2

MAMÍFEROS

COD ESPÉCIE V S R DENS FONTE LOCAL
PROTEÇÃO

PER REPRODUTIVO MUDA RESP COMENTÁRIO OCORRÊNCIA CLASS
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CAT ESF J F M A M J J A S O N D
NOME COMUM

PRESENÇA SAZONAL
MAMÍFEROS

COD ESPÉCIE V S R DENS FONTE LOCAL
PROTEÇÃO

PER REPRODUTIVO MUDA RESP COMENTÁRIO OCORRÊNCIA CLASS

Lagenodelphis 

hosei
A M A SI 25 NA I SI SI - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

rara ocorrência
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-de-
fraser

Peponochepala 

electra
A M A SI 17 SI I SI SI - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

rara ocorrência
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-cabeça-
de-melão

Pontoporia 

blainvillei
A M A A 26 VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
cetáceos

Toninha

Tursiops 

truncatus
A M M M 27 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-nariz-de-
garrafa

Sotalia 

guianensis
A M A M 28 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
cetáceos

Boto-cinza

Stenella 

attenuata
A M A B 29 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-pintado-
pantropical

Stenella 

clymene
A M A SI 30 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

dados 
insuficientes

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-
clymene

Stenella 

longirostris
A M A B 31 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-rotador

Stenella 

coeruleoalba
A M A B 32 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-listrado

Stenella 

frontalis
A M A M 33 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-pintado-
do-atlântico

Steno 

bredanensis
A M M M 34 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução

ano todo
Pequenos 
cetáceos

Golfinho-de-
dentes-rugosos

Arctocephalus 

tropicalis
A A M B 35 NA I X X X X X - - - - - MAR-ABR P, A, C, R, MP

alimentação, 
abrigo

rara ocorrência Pinípedes
Lobo-marinho-
subantártico

Arctocephalus 

australis
A A M B 36 NA I X X X X X - - - - - MAR-ABR P, A, C, R, MP

alimentação, 
abrigo

rara ocorrência Pinípedes
Lobo-marinho-
sul-americano

Arctocephalus 

gazella
A A M B 37 NA I X X X X X - - - - - MAR-ABR P, A, C, R, MP

alimentação, 
abrigo

rara ocorrência Pinípedes
Lobo-marinho-

antártico

Hydrurga 

leptonyx
A M M B 38 NA I X X X X X - - - - - - P, A, C, R, MP

alimentação, 
abrigo

rara ocorrência Pinípedes foca-leopardo

Lobodon 

carcinophagus
A M M B 39 NA I X X X X X - - - - - - P, A, C, R, MP

alimentação, 
abrigo

rara ocorrência Pinípedes
foca-

caranguejeira

Mirounga 

leonina
A M M B 40 NA I X X X X X - - - - -

OUT-MAR 
FEMEAS
FEV-MAI 
MACHOS

P, A, C, R, MP
alimentação, 

abrigo
rara ocorrência Pinípedes

Elefante-marinho-
do-sul

Otaria 

flavescens
A A M B 41 NA I X X X X X - - - - - MAR-ABR P, A, C, R, MP

alimentação, 
abrigo

rara ocorrência Pinípedes
Leão-marinho-
sul-americano

4 Lontra 

longicaudis
A M M A 42 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, C, R, MP

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Mustelídeos 
aquáticos

Lontra-
neotropical

Conepatus 

chinga
! " " ! 43 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9 "=@6412<49@ )9::21A9

3

5
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CAT ESF J F M A M J J A S O N D
NOME COMUM

PRESENÇA SAZONAL
MAMÍFEROS

COD ESPÉCIE V S R DENS FONTE LOCAL
PROTEÇÃO

PER REPRODUTIVO MUDA RESP COMENTÁRIO OCORRÊNCIA CLASS

Galictis cuja ! " " ! 44 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9 "=@6412<49@ B=:89

Cavia aperea C " " " 45 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9 Roedores +:4D-

Dasyprocta 

azarae
B M M A 46 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo Roedores Cutia

Dasyprocta 

leporina
B M M A 47 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo Roedores Cutia

Hydrochoerus 

hydrochaeris
A A A A 48 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, C, R, MP

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo Roedores Capivara

Myocastor 

coypus 

bonariensis

! ! ! ! 49 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9 Roedores
/0689*<9*

>05A0<9

Alouatta guariba M A M A 50 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T
alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Bugio-ruivo

Bradypus 

torquatus
M A M A 51 VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Preguiça-de-
coleira

Callithrix aurita M A M A 52 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T
alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Sagui-da-serra-
escuro

Cebus nigritus M A M A 53 NT I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T
alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Macaco-prego

Cerdocyon 

thous
M A M A 54 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Raposinha-
cachorro-do-

mato

Cryptonanus 

guahybae
M A M A 55 DD I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Catita

Dasypus 

novemcinctus
B M M A 56 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Tatu-galinha

Dasypus 

hybridus
C " " " 57 E! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@
I06=*3=1260

Dasypus 

septemcinctus
C " " " 58 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@
I06=G

Didelphis aurita B M M A 59 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T
alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Saruê

7

6
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CAT ESF J F M A M J J A S O N D
NOME COMUM

PRESENÇA SAZONAL
MAMÍFEROS

COD ESPÉCIE V S R DENS FONTE LOCAL
PROTEÇÃO

PER REPRODUTIVO MUDA RESP COMENTÁRIO OCORRÊNCIA CLASS

Didelphis 

albiventris
C " " ! 60 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() J$ I

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@
K03>D

Euphractus 

sexcinctus
C " " " 61 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@
I06=*;41=<9

Leontopithecus 

caissara
M A M B 62 CR I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

"2L9*1489*<4*

L0:0*;:460

Leontopithecus 

rosalia
M A M B 63

-
E.N I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

"2L9*1489*

<9=:0<9

Leopardus 

geoffroyi
C " " C 64 E! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@

K069*<9*3069*

?:05<4

Mazama bororo B M M A 65 VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T
alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos M40<9*>9:9:N

Nasua nasua B M M A 66 NA I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T
alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Quati

Procyon 

cancrivorus
C " " ! 68 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@
"89*;410<0

Speothos 

venaticus
M A M A 69 VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

Cachorro-
vinagre

Sphiggurus 

villosus
C " " ! 70 #! $ % % % % % % % % % % % % &!# '() &!# '() * +,-!,-.,-/,-"+

01234560789,-

:4;:9<=789,-

0>:2?9

059-69<9
+4F=459@-

303GH4:9@
O=:279*L0P42:9

8 Pontoporia 

blainvillei
A M A A 26 VU I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
cetáceos

Toninha

9 Sotalia 

guianensis
A M A M 28 SI I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ - P, A, R, MP

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
cetáceos

Boto-cinza

10 Megaptera 

novaeangliae
A M SI M 13 NA I X X X X X X JUN NOV JUN NOV - P, A, MP

reprodução, 
abrigo

junho-
novembro

Grandes 
cetáceos

Baleia-jubarte

11 Eubalaena 

australis
A M SI M 8 VU I X X X X X X X JUN DEZ JUN DEZ - P, A, MP

reprodução, 
abrigo

junho -
dezembro

Grandes 
cetáceos

Baleia-franca-
austral

12 Leontopithecus 

caissara
M A M B 62 CR I X X X X X X X X X X X X JAN DEZ JAN DEZ SI T

alimentação, 
reprodução, 

abrigo
ano todo

Pequenos 
mamíferos

"2L9*1489*<4*

L0:0*;:460
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ANEXO V 
Segurança Pessoal 

Durante as operações de resposta em campo estão previstos riscos associados ao 
trabalho durante as atividades de campo e nas atividades de manejo e reabilitação da 
fauna, conforme Tabela 1. 

Tabela 1: Riscos associados ao trabalho durante as atividades de campo
Riscos associados 
ao trabalho durante 

as atividades de 
campo 

CAUSAS 
POSSÍVEIS 
EFEITOS 

RECOMENDAÇÕES 

Queda de 
nível 

Buracos, 
desnível, local 
escorregadio. 

Escoriações, 
traumas, 

luxações, etc. 

Utilizar calçado de segurança com 
solado antiderrapante; 

Verificar os locais das atividades de 
campo de modo a evitar 
obstáculos, buracos e superfícies 
escorregadias; 

Queda de 
embarcação 

Resgate de 
animais Queda na agua 

Utilização de coletes salva-vidas; 
Capacete, óculos, bota e macacão; 

Contaminação 
por produto 

químico 

Contato via 
cutânea e 

exposição a 
gases / 
vapores 

Dermatite, 
absorção de 
substância 

nociva, irritação 
ocular e nas 

mucosas, 
doenças 

respiratórias, 
etc. 

Utilizar os equipamentos de 
proteção individuais (com C.A) 
indicados, eficientes para proteção 
contra o(s) produto(s) vazado; 
Utilizar EPIs (Capacete, Máscara 
semi facial com filtro para vapores 
químicos, macacão tyvec,  protetor 
auricular, óculos de proteção, luva 
nitrílica, botina de couro e/ou bota 
de borracha); 

Ser atingido 
por animais 

Mordidas, 
ataques da 

fauna / 
animais 

peçonhentos 

Cortes, 
escoriações, 
ferimentos 
diversos, 
doenças 

transmitidas 
pelos animais. 

Utilizar EPIs (Capacete, perneira, 
protetor auricular, óculos de 
proteção, luvas de vaqueta, botina 
de couro e/ou bota de borracha); 

Desconforto 
térmico (calor) 

Exposição ao 
sol / 

temperatura 
ambiente 

Hipertermia, 
insolação, 

desidratação 

Utilização de protetor solar (com 
C.A); Evitar exposição (prolongada) 
ao sol; Dispor de água para 
hidratação periodicamente; 

Desconforto 
térmico (frio) / 

Umidade 

Exposição ao 
frio / 

temperatura 
ambiente, 
contato 

contínuo com 
água em baixa 
temperatura, 

queda da 
embarcação 

Hipotermia / 
doenças 

respiratórias 

Utilização de vestimenta e calçado 
impermeável; Evitar contato 
contínuo com água; Garantir que a 
embarcação de pequeno porte seja 
conduzida por pessoa habilitada, 
de acordo com a regulamentação 
vigente, seguindo as 
recomendações constantes; Evitar 
manobras bruscas. Evitar a 
condução da embarcação com 
condições de mar desfavoráveis. 



Esforço excessivo / 
Postura inadequada 

Transporte de 
materiais/objet

os, animais 
pesados, etc. 

Fadiga, lesões 
na coluna, 
contusões 

diversas, etc 

Efetuar o transporte 
gradativamente, preferencialmente 
em dupla; Planejar o transporte / 
movimentação, dando preferência 
a utilização de meios adequados 
para locomoção de peso excessivo, 
de modo a evitar o cansaço e 
posições viciosas. 

Riscos associados 
ao trabalho as 
atividades de 

manejo de fauna 

CAUSAS 
POSSÍVEIS 
EFEITOS 

RECOMENDAÇÕES 

Queda de nível 
Buracos, 

desnível, local 
escorregadio 

Escoriações, 
traumas, 

luxações, etc. 

Utilizar calçado de segurança com 
solado antiderrapante; 

Verificar os locais das atividades de 
campo de modo a evitar  
obstáculos, buracos e superfícies 
escorregadias; 

Queda 
Trabalho em 

altura 

Escoriações, 
traumas, 

luxações, etc. 

Emitir permissão para trabalho 
antes da realização das atividades. 

Contaminação por 
produto químico 

Contato via 
cutânea e 
exposição 

hipoclorito e 
detergentes 

Dermatite, 
irritação ocular, 

dificuldades 
para respirar, 

etc. 

Utilizar os equipamentos de 
proteção individuais (com C.A) 
indicados, eficientes para proteção 
contra o(s) produto(s) vazado; 

Utilizar EPIs (Capacete, Máscara 
semi facial com filtro para vapores 
químicos, macacão tyvec,  protetor 
auricular, óculos de proteção, luva 
nitrílica, botina de couro e/ou bota 
de borracha); 

Utilizar os produtos de acordo com 
as recomendações de segurança 
do fabricante. 

Ser atingido por 
animais 

Mordidas, 
ataques de 

animais 

Cortes, 
escoriações, 
ferimentos 
diversos, 
doenças 

transmitidas 
pelos animais. 

Utilizar EPIs (Capacete, perneira,   
protetor auricular, óculos de 
proteção, luvas de vaqueta, botina 
de couro e/ou bota de borracha); 

Contaminação por 
agente biológico 

Agulhas / 
seringas 

contaminadas 

Transmissão de 
doenças 

Dispor ponto de descarte adequado 
e sinalizado para os materiais 
utilizados; 

Manusear corretamente as agulhas 
e seringas. 



Esforço excessivo / 
Postura inadequada 

Transporte de 
materiais, 
objetos, 
animais 

pesados, etc. 

Fadiga, lesões 
na coluna, 
contusões 
diversas 

Efetuar o transporte 
gradativamente, preferencialmente 
em dupla; 

Planejar o transporte / 
movimentação, dando preferencia 
a utilização de meios adequados 
para locomoção de peso excessivo, 
de modo a evitar o cansaço e 
posições viciosas. 

Choque 
elétrico 

Ligação dos 
equipamentos 

(gerador e 
utilização de 
rede elétrica 

Parada 
cardíaca, 

queimaduras. 
Utilização de luvas e botas isolante 


