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RESUMO 

  

O presente estudo analisou a recuperação de áreas da PETROBRAS-SIX por meio 

de indicadores de biodiversidade, que englobou os grupos terrestres de avifauna, 

apifauna, mastofauna, quirópteros e herpetofauna. O trabalho avaliou os possíveis 

impactos da atividade da SIX na biodiversidade e a qualidade da recuperação das 

áreas mineradas. Assim foram definidos sítios em diferentes estágios de 

recuperação e em áreas de remanescentes florestais. Com isso foi encontrado uma 

grande riqueza de espécies entre as áreas em fase de recuperação e 

remanescentes, mostrando o estado de conservação local onde sofreu impacto, e 

também a importância da preservação dos remanescentes que traz a conservação 

de espécies típicas da região. 

 

Palavras chave: Meio ambiente, mineração, fauna. 

 
ABSTRACT 

 
 

The present study analyzed the recovery of areas of PETROBRAS-SIX through 

biodiversity indicators, which encompassed the terrestrial groups of avifauna, 

apifauna, mastofauna, chiroptera and herpetofauna. The work evaluated the 

possible impacts of the SIX activity on biodiversity and the quality of the recovery of 

the mined areas. Thus sites were defined in different stages of recovery and in areas 

of forest remnants. With this it was found a great wealth of species between the 

areas in recovery phase and remnants, showing the local state of conservation 

where it was impacted, and also the importance of the preservation of the remnants 

that brings the conservation of species typical of the region. 

 

Keywords: Environment, mining, fauna. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A SIX, unidade da PETROBRÁS da industrialização do xisto, localizada em 

São Mateus do Sul/PR, desenvolve dentre as atividades produtivas a mineração de 

folhelho pirobetuminoso (xisto) por meio de lavras a céu aberto.  

Na medida em que as áreas são mineradas a céu aberto, a paisagem é 

alterada. Consequentemente, no momento da atividade a biodiversidade é afetada. 

Assim, desde o início das atividades, a SIX tem desenvolvido ações no 

sentido de recuperar as áreas alteradas pela mineração. Essas ações 

compreendem: a reestruturação da topografia, com o preenchimento da cava de 

mineração desativada; a recomposição da camada superior do solo; e a 

recuperação da cobertura vegetal. 

Nesses mais de 30 anos de experiência, as técnicas têm sido 

aperfeiçoadas continuamente, principalmente com relação à etapa de recuperação 

da vegetação. No início, o propósito de proteger o solo com vegetação de 

crescimento relativamente rápido levou ao uso de duas espécies exóticas, Pinus 

taeda e Eucalyptus viminalis. 

Com o passar do tempo, houve a necessidade de aumentar a estruturação 

de complexidade da vegetação nas áreas recuperadas, iniciando-se o uso de 

espécies nativas associadas com a exótica Acácia mearnsii (acácia-negra). 

Posteriormente, a espécie nativa Mimosa scabrella (bracatinga) foi incorporada 

como importante avanço na técnica de recuperação, devido seu crescimento rápido 

e benefícios para a própria recuperação do solo. Na etapa seguinte, a acácia-negra 

deixou de ser utilizada e a técnica passou a utilizar apenas espécies nativas, tendo 

a bracatinga como espécie principal. 

Dessa forma, as áreas recuperadas nesses mais de 30 anos representam 

uma evolução técnica que pode ser dividida entre antes e depois da utilização de 

espécies nativas. Todo esse período resulta também na evolução de estágios de 

recuperação, que é o principal critério de estratificação da malha amostral para o 

meio terrestre que será analisado no estudo em questão. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os processos de recuperação de áreas degradadas pela 

mineração da PETROBRAS-SIX. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar eventuais impactos dos processos produtivos de mineração e 

industrialização do xisto; 

- Conhecer a biodiversidade presente na PETROBRAS-SIX, através dos sítios 

selecionados; 

- Analisar se os tempos de evolução dos sítios anteriormente minerados e 

recuperados interferem na biodiversidade; 

- Comparar os dados da fauna da SIX com outros estudos de espécies identificadas 

em região de Floresta Ombrófila Mista. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA 

 

As atividades de extração mineral do xisto na PETROBRAS-SIX alteram a 

paisagem, porém enquanto a expressiva maioria dos tipos de mineração de rocha 

a céu aberto deixa espaços vazios na superfície terrestre, difíceis de serem 

novamente preenchidos, o processo de pirólise do xisto, para a extração de 

hidrocarbonetos sob a forma de óleo, permite que grande parte deste material 

rochoso retorne para o subsolo de onde foi retirado. 

Este material processado, denominado tecnicamente de xisto retortado, é 

realocado sobre as lavras anteriormente abertas, possibilitando a reconstituição, 

ainda que aproximada, das condições topográficas do relevo e, consequentemente, 

das diferentes camadas do solo. Desta forma, e diferente dos demais tipos de 

mineração a céu aberto, é possível promover a recuperação dos ecossistemas 

terrestres outrora suprimidos, condição esta que propicia um diferencial para a 

atividade produtiva em questão. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 LOCAL DO ESTUDO  

 

A PETROBRAS-SIX localiza-se no município de São Mateus do Sul, 

distante aproximadamente 2 km do centro da cidade, nas coordenadas 25° 51’ 

25.31 ’’ S e 50° 24’ 04. 2 ’’ W e a 145 km de Curitiba/PR, aproximadamente.  

A Figura 1 apresenta a região de São Mateus do Sul, a qual está inserida 

no compartimento geomorfológico denominado Segundo Planalto Paranaense, 

caracterizando-se por uma topografia suavemente ondulada e uniforme, a uma 

altitude aproximada de 760 m. A área de influência da unidade está situada na bacia 

do Rio Iguaçu. 

Figura 1 - Situação e localização da área de influência da Industrialização do Xisto 
FONTE: EIA/RIMA - MRS (2006). 

 
O município de São Mateus do Sul era praticamente todo coberto pela 

Floresta Ombrófila Mista, com pequenas áreas de ecótono entre os pinhais e a 

Floresta Estacional Semidecidual, que avança pelo vale do Rio Iguaçu acima até 

cotas próximas a 750 m. 
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3.2 ABORDAGEM DO ESTUDO 

 

Analisar os resultados dos estudos realizados no período de 2009 a 2016 

sobre o monitoramento da biodiversidade em área de influência da SIX. Os estudos 

iniciais, realizados em 2009 (ano 0) abrangeram uma área de 12.800 hectares, 

relativos a área da SIX e sua área de influência (micro bacias hidrográficas). O 

monitoramento, realizado nos anos de 2010 a 2013 (anos 1, 2 e 3), também no 

período de 2014 a 2015 (ano 4) e 2015 a 2016 (ano 5) concentraram-se na área 

interna da SIX, que somaram cerca de 1.900 ha. Neste trabalho foram analisados 

os resultados do monitoramento dos grupos terrestres de apifauna (abelhas), 

mastofauna (pequenos mamíferos não voadores), quiropterofauna (morcegos), 

herpetofauna (anfíbios e repteis) e avifauna, nos diferentes sítios da área da SIX.  

A Tabela 1 apresenta a estrutura de estratificação dos sítios de 

amostragem, que foram espacialmente distribuídos. Além dos sítios de avaliação 

da recuperação ou do impacto ambiental, foi definida a área de controle/referência 

que é a Fazenda Toppel, conhecida como Durgo. Essa área é o remanescente 

florestal mais bem conservado da região. Na década de 80 houve estudos de 

biodiversidade nesta área, conduzido pela SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida 

Selvagem e Educação Ambiental), com apoio da SIX.  

TABELA 1- Estratificação dos sítios de amostragem na área de influência da SIX. 

Classe recuperação 

Nível Sítios do meio terrestre 

Inicial Cava (< 5 anos) 
Intermediário I Bracatingal (> 5 < 15 anos) 
Intermediário II HP/220 (> 15 < 20 anos) 

Avançado Vacodromo (> 20 anos) 

Estabilidade relativa Controle Durgo 

Classe impacto 
Sob baixa ou nenhuma influência Túnel 

Sob baixa ou nenhuma influência Jaguatirica 
Sob influência potencial Cabeça do Cachorro 

FONTE: SÓCIOAMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (2010). 

 

Desses sítios alguns podem servir também como referência complementar 

ao sítio de controle, como os sítios Jaguatirica e Túnel, uma vez que representam 

bem a condição dos remanescentes florestais existentes na realidade da região. A 

Figura 2 ilustra a localização dos sítios utilizados para o estudo. 
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FIGURA 2 - Localização dos sítios utilizados para o monitoramento. 
FONTE: SÓCIOAMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (2010). 
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3.3 METODOLOGIA  
 

3.3.1 Mastofauna  

 

Para os pequenos mamíferos não voadores foram instaladas em cada sítio 

armadilhas de queda (pitfall), envolvendo baldes de 100 litros cada, espaçados a 

cada 10 metros entre si, interligados por lona plástica contínua (50 cm de altura), 

que serviu para conduzir o animal até a entrada do balde. As capturas foram em 

campanhas com duração de quinze noites para cada localidade no verão e 

primavera, e sete noites nas demais estações do ano. Armadilhas do tipo gaiolas e 

tipo Sherman no solo e no sub-bosque também foram instalados em alguns sítios 

amostrais. Efetuado bimestralmente o monitoramento, através das armadilhas 

fotográficas para médios e grandes mamíferos e verificação de pitfalls. 

A comparação entre os dados obtidos foi feita considerando-se as capturas 

totais de pequenos mamíferos não voadores (marsupiais e roedores) obtidas nas 

armadilhas por sítio e por período. 

  

 

 

FIGURA 3: A/B-Estrutura da armadilha de queda (Pitfall); C-Armadilha fotográfica. 
FONTE: SÓCIOAMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (2011). 
 

 

C    

A     B    
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3.3.2 Quiropterofauna 

 

Para cada um dos seis sítios foram utilizadas quatro redes de neblina 

(tamanho 9 m x 2,5 m) duas em área externa e duas no interior do fragmento 

florestal, permanecendo abertas por duas noites consecutivas em cada campanha. 

As redes foram instaladas antes do pôr do sol e mantidas abertas por um período 

de cinco horas. As mesmas foram revisadas em intervalos de aproximadamente 40 

minutos. 

O horário estipulado abrange o período de maior atividade dos morcegos 

e, portanto, a maior taxa de captura (AGUIAR; MARINHO-FILHO, 2004). O esforço 

amostral foi de 3.600 m2.h-rede, em cada sítio amostral, totalizando um esforço de 

21.600 m2.h-rede, após quatro campanhas. 

  

FIGURA 4- Redes de neblina instaladas no interior dos fragmentos dos sítios bracatingal (esquerdo) 
e vacódromo (direito). 
FONTE: SÓCIOAMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (2011). 

 

3.3.3 Avifauna 

 

Para a amostragem qualitativa, efetuou-se a observação, identificação de 

espécies mediante reconhecimento de suas vocalizações e uso de playback, que 

consiste na reprodução da vocalização de uma espécie como forma de confirmação 

da identificação visual da mesma. A observação, auxiliada por binóculo, consistiu 

na detecção visual de indivíduos. 

Para as amostragens quali-quantitativas, foram feitos pontos de registro, 

distribuídos nos sítios. Trabalharam-se cinco pontos por sítio, com 20 minutos de 
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amostragem em cada. Consideram-se os registros efetuados dentro de um raio de 

50 m do centro do ponto, onde o observador permanecia. 

A amostragem começava no início do clarear do dia e continuava por ponto, 

com o deslocamento entre os pontos sendo o mais rápido possível (não 

ultrapassava 15 minutos). Espécies ouvidas, mas não identificadas, tiveram as 

vocalizações gravadas para imediata reprodução, a fim de atrair as aves emissoras 

para perto do observador, facilitando a identificação visual. Para o registro das 

vocalizações, utilizaram-se gravadores Sony (TCM 5000EV e PCM D50) e 

microfone direcional Sennheiser (ME 66). 

                     
FIGURA 5 – Amostragem quantitativa de aves por pontos. 

                    FONTE: SOCIOAMBIENTAL (2013). 
 
3.3.4 Herpetofauna 

 

A metodologia empregada para o registro das espécies de anfíbios 

consistiu principalmente de dois métodos: armadilhas de intercepção e queda; e 

busca ativa pelas espécies. As armadilhas de intercepção e queda consistem em 

recipientes enterrados com a abertura ao nível do solo (pitfalls) e interligados por 

cercas guia. Quando um animal se depara com a cerca, geralmente acompanha e 

cai no recipiente mais próximo.  Para distribuição das armadilhas, foram escolhidos 

8 pontos, cada linha de armadilhas mediu 40 m de comprimento, contendo quatro 

baldes (100 litros), distribuídos equidistantemente. Um total de 32 baldes foram 

instalados. 
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Uso de armadilhas de barreira e queda instaladas nos sítios amostrais, e 

uma através de busca ativa e auditiva por espécime nos períodos diurnos e 

noturnos, realizada nas regiões do Lago Sul, Lago Cachoeira e Rio das Pedras. 

 

3.3.5 Apifauna 

 

O monitoramento da apifauna foi realizado com a coleta sistemática de 

abelhas nas flores ou em voo com auxílio de rede entomológica (puçá acoplado a 

um cabo regulável de até 2,5 m de comprimento). Em cada planta em flor, 

observações e captura de abelhas foram realizadas em média por cerca de 30 

segundos, não ultrapassando cinco minutos caso houvesse forrageio intenso de 

abelhas.  

As coletas foram realizadas principalmente nas flores de plantas herbáceas 

e arbustivas, e apenas algumas plantas arbóreas, cujas flores eram alcançáveis, 

foram amostradas. As abelhas capturadas com a rede eram sacrificadas com 

acetato de etila e separadas em envelopes de papel manteiga conforme a planta, 

sítio amostrado e data. Indivíduos da espécie exótica Apis melífera foram 

quantificados em campo com a captura e posterior soltura ou contagem visual nas 

flores. Quando a contagem era visual, apenas uma única quantificação era 

realizada em cada planta florida. O monitoramento empregou um esforço amostral 

total de 102 horas e 12 minutos distribuídos em 17 dias de coleta. 

Segundo Cure et. al. (1991), amostras de 400 indivíduos de abelhas são 

representativas da comunidade esperada em áreas restritas. Por isso, o 

monitoramento de abelhas na SIX ocorreu pela coleta de amostras de 

aproximadamente 400 indivíduos por ano em cada sítio para os indicadores. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os principais pontos levantados no monitoramento da biodiversidade 

nesses anos (anos 0 - 5) para o grupo terrestre são os seguintes: 

- Presença de cachorros domésticos, são predadores potenciais de várias espécies, 

principalmente pequenos mamíferos, avifauna e médios e grandes mamíferos; sua 

presença é um fator de impacto sobre espécies nativas. 

- Conectividade entre os fragmentos florestais, a riqueza de um determinado grupo 

de seres vivos está diretamente relacionada ao tamanho do fragmento florestal e a 

conectividade deste fragmento com outros. Assim quanto maior o fragmento, menor 

a suscetibilidade das espécies a extinção local e, quanto melhor a conectividade de 

um fragmento com outros, maior a chance de dispersão e recolonização.  

- Incremento de ambientes aquáticos (sítios HP, BRA, VAC e TUN), espécies com 

baixa mobilidade e dependência a recursos hídricos (pequenos e médios 

mamíferos e herpetofauna). 

 

4.1 Mastofauna 

 

O número de capturas e o número de espécies de pequenos mamíferos 

não voadores na SIX, apontam para uma similaridade na riqueza das áreas 

remanescentes em relação às áreas em recuperação, mas ressalta-se que as 

diversidades de ambientes proporcionadas pelas diferentes características de cada 

sítio amostral constituem um elemento importante para a manutenção da 

diversidade local de pequenos mamíferos. 

Os indicadores para pequenos mamíferos não voadores têm variado de um 

ano para outro. Parte desta flutuação pode estar associada ao esforço amostral 

diferencial realizado nos diferentes anos. Desta forma, a padronização do período 

e do esforço de amostragem entre os anos é uma condição que deve ser observada 

em monitoramentos futuros. 

 Outro fator, que pode ser levado em consideração numa análise da 

comunidade de pequenos mamíferos, é que esta varia naturalmente de um ano 

para outro, tanto em riqueza quanto em densidade, em resposta a variação de 
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fatores abióticos, como pluviosidade, que interfere na disponibilidade de alimentos 

(frutos, sementes e artrópodes, por exemplo). 

Um fator que poderia contribuir para a variação observada é a própria 

interferência do método de amostragem na comunidade. Por exemplo, a 

amostragem contínua ao longo do monitoramento poderia levar os predadores de 

pequenos mamíferos a visitarem frequentemente as armadilhas em busca de 

alimento.  

A Figura 6 ilustra o tatu-galinha, assim como outras espécies (médios e 

grandes) captados nas armadilhas fotográficas instaladas. O tatu galinha é uma 

espécie bem distribuída na SIX tanto nos remanescentes quanto nas áreas de 

recuperação, cuja relação de dependência da qualidade do solo é intrínseca, 

praticamente incomparável a outra espécie de mamífero. O tatu-galinha depende 

de estrutura adequada do solo para escavar o seu abrigo, por outro lado, o solo 

precisa apresentar condições específicas para abrigar os invertegrados que são a 

base de sua alimentação. Sua ocorrência para a área da SIX é supreendente 

devido a grande movimentação e relocação de solo nas áreas mineradas. 

  

  
FIGURA 6: A- Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus); B-Veado-virá (Mazama gouazoubira); C-
Gato do mato pequeno  (Leopardus tigrinus); D-Tatu do rabo mole (Cabassous chacoensis). 
FONTE: SÓCIOAMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (2013). 

 

A     B     

C   D     
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De um total de 1088 capturas em todos os sítios, foram identificados 20 

táxons de pequenos mamiferos não voadores nos anos 0 a 5 com as armadilhas 

de intercepção e queda, sendo 5 marsupiais didelfídeos, 13 roedores cricetídeos e 

2 roedores murídeos.  A Figura 7 ilustra o total de capturas da mastofauna por 

sítios. 

 
FIGURA 7- Espécies/capturas de mastofauna por sítios 

 

Houve registros de espécies raras e associadas a ambientes florestais bem 

conservados para a SIX conforme Figura 8. Cabe destacar os registros de 

Brucepattersonius soricinus, Juliomys sp e Thaptomys nigrita, assim como as 

capturas de Akodon montensis, o qual parece estar refletindo a qualidade ambiental 

de cada sítio.  
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FIGURA 8: A-Thaptomys nigrita; B-Juliomys sp; C-Brucepattersonius soricinus; D- Akodon sp. 
FONTE: SÓCIOAMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (2016). 
 

No ano 5 foi realizada a marcação com brincos numerados para se verificar 

a taxa de recaptura nas análises comparativas das comunidades entre os sítios e 

entre os anos. Nos setes sítios, 57 indivíduos de seis espécies foram capturados, 

tendo sido obtidas 7 recapturas. Com a marcação individual dos pequenos 

mamíferos será possível avaliar se as espécies se comportam como 

metapopulações e se mantem na área da SIX, por colonizações e extinções nos 

diferentes fragmentos, em função da permeabilidade entre os fragmentos. 

Diante do exposto, constatou-se a importância da continuidade do 

monitoramento, pois até o ano 5 foram obtidos novos registros de táxons, ou seja, 

outras espécies de pequenos mamíferos são de ocorrência esperada e podem vir 

a ser identificadas, tanto em função de sua raridade natural ou dificuldade de 

amostragem, quanto como consequência da recuperação dos sítios, além de 

apresentarem papel importante na polinização e como predadores e dispersores 

de sementes.  

  

4.2 Quiropterofauna 

 

Entre os estados da região sul, o Paraná é o que possui o número mais 

expressivo de trabalhos com quirópteros (e.g.: REIS et al., 1998; MIRETZKI; 

MARGARIDI, 1999; REIS et al., 1999; FELIX et al., 2001; SEKIAMA et al., 2001; 

MIRETZKI, 2003; BIANCONO et al., 2004; ORTENCIO FILHO et al., 2005,  

PERACCHI et al., 2005, entre outros) e a maior riqueza, com 64 espécies de 

morcegos (PASSOS et al., 2010). 

C     D     
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Segundo Miretzki (2003), a Floresta Ombrófila Mista do Paraná é a 

segunda fitofisionomia em número de espécies no estado, incluindo 36 espécies, 

das quais seis são exclusivas, pertencentes a 22 gêneros e quatros famílias: 

Noctilionidae; Phyllostomidae, Vespertilionidae e Molossidae. 

Na SIX, no monitoramento realizado, a taxa de captura nos sítios no ano 5 

foi de 59 indivíduos e nos anos 1- 4 de 21 indivíduos. Após 17 campanhas, 

distribuídas ao longo de cinco anos de amostragem e um esforço amostral de 

179.382,5 m2. h foram obtidas 90 capturas de morcegos (80 espécimes e 10 

recapturas). No total foram registradas 12 espécies, pertencentes a três famílias: 

Phyllostomidae, Vespertilionidae e Molossidae. 

 

 
FIGURA  9 – Total de espécimes por sítios 

 

Ao analisar os resultados percebeu-se o aumento na captura de morcegos 

frugívoros, principalmente Sturnira Lilium, nas áreas remanescentes e 

particularmente nas áreas em recuperação. Isso indica, que de alguma forma, a 

presença de espécies frutíferas tem atraído, aos poucos, morcegos que 

desempenham um papel importante na dispersão de sementes. 

Consequentemente, morcegos frugívoros irão contribuir para acelerar ainda mais o 

processo de recuperação das áreas. Neste sentido, é importante priorizar o plantio 

de espécies de sub-bosque como piperáceas e solanáceas, para atração e 

manutenção de quirópteros frugívoros. 
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O uso de rede de neblina a até 3 metros de altura do solo é o método mais 

amplamente utilizado para captura de morcegos, porém apresenta justamente um 

viés amostral por capturar predominantemente frugívoros Phyllostomidae, que 

utilizam mais frequentemente o sub-bosque, seja para forrageio ou passagem 

(KUNZ et al., 2009). A tabela 2 ilustra a riqueza e abundância nos sítios. 

TABELA 2 – Riqueza e abundância de quirópteros nos sítios 
 

 Recuperação Remanescentes Controle 
Riqueza    

Frugívoro 2 1 1 
Insetívoro 6 4 3 
Hematófago - - 1 

Abundância    
Frugívoro 24 28 3 
Insetívoro 19 8 4 
Hematófago - - 1 

FONTE: SÓCIOAMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (2016). 

 

A Figura 10 ilustra algumas espécies de quirópteros capturados nas redes. 
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FIGURA 10- A-Artibeus lituratus; B-Eptesicus brasilensis; C-Histiotus velatus; D-Myotis ruber; E- 
Molossus molossus; F-Sturnira lilium. 
FONTE: SÓCIOAMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (2015). 

 

Os resultados obtidos nos fragmentos florestais da SIX (sítios amostrais) 

foram semelhantes ao de Bianconi et. al. (2011), que registraram uma maior 

representatividade da família Vespertilionidae; das 15 espécies capturadas na 

FLONA de Chapecó, 11 pertenciam a Vespertilionidae. Outros inventários 

conduzidos em Floresta Ombrófila Mista obtiveram resultados semelhantes. Por 

exemplo, Marques et al. (2011) realizaram um estudo durante onze anos, 

capturando 15 espécies, oito das quais pertenciam a família Vespertilionidae; e 

Cherem et al. (2008) amostraram cinco Vespertilionidae entre as nove espécies de 

morcegos registradas na região do Rio Chapecó, estado de Santa Catarina. 

Apesar do predomínio de espécies da família Vespertilionidae, em termos 

de riqueza, foram obtidas mais capturas de morcegos da família Phyllostomidae. A 

maior abundância de filostomídeos nos sítios da SIX é uma consequência da 

dominância de S. lilium, representando 43,9% das capturas nos anos 1 a 4 de 

amostragem e 54,43% no quinto ano. Este padrão está de acordo com o 

encontrado por Bianconi et al. (2011), onde S. lilium, foi a espécie mais abundante, 

representando 65% das capturas na FLONA de Chapecó/SC. Este fator está 

diretamente ligado a aparente abundância de espécies frutíferas das famílias 

Solonaceae e Piperaceá na sua área de estudo. Da mesma forma, para as áreas 

bem conservadas na Serra Luiz do Purunã, Miranda et. al. (2009) obtiveram 

resultados semelhantes com S. lilium, representando 39% da abundância relativa 

no estudo. 

Considerando os cinco anos de amostragem, os sítios em recuperação 

BRA, HP e VAC apresentaram respectivamente uma riqueza de 4, 6 e 7 espécies, 

F     E     



25 
 

enquanto nenhuma espécie foi registrada na CAV, esse é o sitio mais recente em 

termos de recuperação, apresentando uma vegetação esparsa onde predominam 

gramíneas e capões de bracatinga jovens. Nos sítios remanescentes JAG, TUN e 

CAB foram registradas 5, 3 e 1 espécie, respectivamente. Estes números estão 

acima, para a maioria das áreas, do registrado nos controles, Durgo e Paiol com 4 

e 3 espécies, respectivamente.  

A elevada riqueza nas áreas de recuperação em relação as demais áreas, 

principalmente em relação aos sítios remanescentes, indicam que a recuperação 

destes sítios tem sido efetiva para o grupo quirópteros, principalmente no HP e VAC, 

que possuem estágio mais avançado de recuperação. 

Recomenda-se um monitoramento do morcego Myotis ruber (Figura 17), 

com algum grau de ameaça no mundo, VU- vulnerável (IUCN, 2006), no Brasil e 

outros estados da Federação (SP, RJ, RS). Há certo desconhecimento de sua 

condição no Paraná e sua ocorrência na SIX é algo muito interessante dado o grau 

de alteração da área da SIX. 

 

4.3 Avifauna 

 

O sistema de recuperação das áreas mineradas é eficiente e promove um 

rápido retorno de um contingente de aves, já expressivo em área com seis anos de 

plantio. 

A ornitofauna local acha-se em parte enriquecida pelos lagos formados em 

áreas, onde preteritamente se explorou minerais. Uma visão geral da ornitofauna 

da região da SIX é possível em função do número substancial de trabalhos, 

incluindo artigos. 

Os estudos elaborados na SIX não apenas revelam a comunidade de aves 

ainda existente em um setor relativamente reduzido do sul do Paraná, como 

também a comunidade de aves que ocupa ambientes regenerados pós-plantios de 

nativas, ao longo do tempo. Com amostragens sistematizadas nos mesmos locais, 

os resultados servem de importante ferramenta para compreender que comunidade 

se estabelece em que condição de habitat e como ela se modifica com o passar do 

tempo, assim como também serve de referencial para se tentar estabelecer 

diretrizes de interpretação de condições ambientais por intermédio das aves. Ao 
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total, foram registradas 242 espécies na SIX, algumas delas se reproduzindo como 

demonstra a Figura 11. 

  
FIGURA 11 - Ninho de sabia laranjeira (Turdus rufiventris) a esquerda e Ninho de corruíra 
(Troglodytes musculus) a direita. 
FONTE: SÓCIOAMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (2016). 

 
Desde a primeira campanha, o número acumulado de espécies acresceu, 

15,11,15,10,14,8,15 e 2 espécies respectivamente, evidenciando que parece ter se 

atingido a estabilização da curva amostral. Isso demonstra que já estão reduzidas 

as probabilidades de muitas novas espécies serem detectadas na área da SIX, se 

próximos estudos continuarem. As 242 espécies registradas são englobadas em 

53 famílias, das quais as mais especiosas são Tyrannidae, Thraupidae, 

Emberizidae, Picidae, Furnariidae e Columbidae. 

Nenhum registro efetuado é novo para o estado do Paraná, duas espécies 

registradas são ameaçadas de extinção, uma nos âmbitos global e nacional, na 

categoria vulnerável, sendo o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) e a outra 

e ameaçada apenas no âmbito estadual, o curió (Sporophila angolensis). A Figura 

12 ilustra espécies encontradas nos sítios. 

  

FIGURA 12 - Filhotes de coruja-buraqueira (Athene cunilaria) a esquerda e Sanã vermelha 
(Laterallus leucopyrrhus) a direita. 
FONTE: SÓCIOAMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (2015). 
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O número de espécies registrado pode ser considerado alto e deve 

representar o limite de espécies para a área da SIX. A Figura 13 demonstra a 

riqueza de espécies por sítios. 

 
FIGURA 13 – Riqueza de espécies por sítios 

 

A riqueza de espécies pode ser atribuída a heterogeneidade de paisagens, 

inclusive urbanizada, aliada ao incremento natural de espécies raras e inesperadas 

que se obtém em trabalhos de longa duração. 

Muitas espécies são raras, a exemplo do já citado papagaio-de-peito-roxo 

(Amazona vinacea) e algumas de ocorrência muito ocasional na área da SIX, a 

exemplo do colhereiro (Platalea ajaja). Essas espécies não se reproduzem na área 

da SIX. A maioria das demais espécies da SIX ou se reproduz, ou supostamente 

se reproduz, dentro dos limites da área. 

Um gradual incremento no número de espécies pode ser atribuído ao 

avanço de regeneração de áreas plantadas, especialmente no HP. Porém isso 

poderá ser confirmado em estudos futuros. São exemplos, a chóquinha carijó 

(Drymophila malura) e verdinho coroado (Hylophilus poicilotis). 

A área da SIX é mantenedora de população relevante de espécies de aves 

comedoras de grãos, que em outras áreas são raras ou escassas pela capturada 

para aprisionamento em gaiolas, no caso o trinca ferro (Saltator similis) e o azulão 

(Cyanoloxia brissonii). 

O sítio CAV no caso da avifauna mantem a avifauna típica de áreas abertas. 

Apesar da presença de vegetação herbácea no sítio Cava, o componente arbóreo 
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permitiu a incorporação de expressiva avifauna florestal. Esse incremento 

comprova que a rica avifauna das áreas de plantios da SIX surge em curto espaço 

de tempo. 

As comunidades avifaunísticas de CAV, BRA e HP, revelam suficientes 

diferenças entre si compatíveis ao que se espera de ambientes com as respectivas 

diferenças de idade. A comunidade do sítio CAV em 2015 (ano 5), se aproxima a 

do sítio BRAC em 2009 (ano 0). 

A continuidade do processo de regeneração da vegetação de TUN e JAG 

pode fazer com que essas áreas se transformem, no futuro, nas áreas regionais 

mantenedoras de populações raras de aves, dependentes de floresta estruturada. 

 

4.4 Herpetofauna 

 

Ao longo de cinco anos de monitoramento desenvolvido na área da SIX, 

três espécies de anfíbios e uma de serpente foram eleitas como indicadoras de 

ambientes em bom estado de conservação. Tais espécies detêm diferentes 

relações com o meio que justificam sua eleição. A perereca Aplastodiscus perviridis, 

por exemplo, representa uma espécie com forte associação a pequenos cursos de 

água de boa qualidade do interior de florestas, uma vez que suas larvas dependem 

dessa condição para seu desenvolvimento. A espécie foi identificada nos sítios CAV, 

BRA, TUN, JAG e Rio das Pedras. Já a perereca Hypsiboas semiguttata consiste 

em uma forma que depende de ambientes florestais íntegros, uma vez que se trata 

de uma espécie associada vegetação arbórea, muitas vezes chegando a ocorrer 

no dossel florestal. Foi registrada nos sítios JAG, TUN e Rio das Pedras. Por sua 

vez, a rã Ischnocnema guentheri é uma espécie que depende de solos florestais 

estruturados e com densa serapilheira, já que o desenvolvimento de seus filhotes 

se dá no interior de ovos depositados nesse ambiente, sem a presença de uma 

forma larvária (girino). Foi registrada nos sítios VAC, TUN e JAG. Por fim, a 

serpente Echinanthera cyanopleura é uma forma florestal endêmica das florestas 

com araucárias, ocorrendo apenas em ambientes com denso sub-bosque e com 

serapilheira espessa. Foi registrada no sítio JAG. 

A Figura 14 apresenta as espécies indicadoras de ambiente, que vivem em 

vegetação ao longo de pequenos córregos de água limpa e bem oxigenada. 
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FIGURA 14 -A-Aplastodiscus perviridis; B-Hypsiboas semiguttatus; C-Ischncnema guentheri; D- 
Echinanthera cyanopleura. 
FONTE: SÓCIOAMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (2016). 
 

 
A conectividade e presença de banhados entre os sítios é uma das 

condições mais importantes ao aumento de diversidade, especialmente associado 

aos sítios TUN, VAC, BRA e CAV. 

Estudos anteriores que abordaram anfíbios e répteis na região de São 

Mateus do Sul, destacam-se os estudos realizados pela SPVS (1988), registram-

se um total de 15 espécies de anfíbios e 5 de répteis para a área da Fazenda Toppel 

(Durgo); o estudo do projeto Xisto Agrícola em 2005, que registrou 7 espécies de 

anfíbios e 3 espécies de répteis, sendo 4 de anfíbios e duas de serpentes exclusivas 

da área Duro; e o estudo de impacto ambiental da Mina Dois Irmãos (2006), que 

registrou 13 espécies e anfíbios. A Figura 15 apresenta o número de espécies por 

estudos já realizados. 

Os anfíbios são importantes bioindicadores por serem mais sensíveis que 

outros vertebrados as mudanças ambientais, devido a suas características 

fisiológicas, ecológicas, comportamentais e de seu complexo ciclo de vida que 

ocorre, na maioria das espécies, tanto no ambiente aquático quanto no ambiente 

terrestre. 
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Os estudos conduzidos na área da SIX permitiram registrar, até 08/2013, 

24 das 27 espécies de anfíbios registradas para a macrorregião de São Mateus do 

Sul. No presente ano, acrescem-se duas espécies para a área e para a região como 

um todo, 26 espécies para a área da SIX e 29 para a região (o que denota que a 

área da SIX abriga 89,66% de toda a anurofauna regional). Já para répteis, 

ampliam-se para 14 as espécies registradas para a área, o que corresponde a 40% 

das 35 espécies conhecidas para a macrorregião de São Mateus do Sul. 

 
FIGURA 15 – Número de espécies de anfíbios e répteis 

FONTE: SPVS (1998); SÓCIOAMBIENTAL (2015); EIA/RIMA-MRS (2006). 
 

Em relação ao estado de conservação, nenhuma das novas espécies 

registradas, bem como as anteriores, está relacionada nas listas estadual ou 

nacional de espécies ameaçadas de extinção. Para a região de São Mateus do Sul, 

por sua vez, o anfíbio Vitreorana uranoscopa e a serpente Philodryas arnaldoi são 

considerados espécies deficientes em dados (DD) na lista do livro vermelho da 

fauna ameaçada no estado do Paraná (SEGALLA; LNAGONE, 2004; BERNILIS et. 

al., 2004). A espécie Aplastodiscus perviridis, foi mais frequente em sítios com 

presença de nascentes e pequenos cursos de água, em 2015 seu registro foi maior 

devido a cursos de água temporários que se estabeleceram em função das fortes 

chuvas vigentes no mês de novembro de 2015. 

O último ano ultrapassa os valores até então registrados, denotando uma 

possível melhoria do estado de conservação da vegetação e das condições 

hidrológicas regionais. O sítio JAG em conjunto com o Rio das Pedras, podem ser 
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considerados como modelos para os demais, na medida que agregam a maior 

diversidade de espécies, além das espécies indicadoras acima citadas. A riqueza 

do sítio Rio das Pedras pode ser atribuída as maiores dimensões dos habitats 

aquáticos locais. Por sua vez, a riqueza e a presença de espécies indicadoras no 

sítio TUN demonstra que este também tem observados uma conservação 

adequada. A Figura 16 ilustra o número de espécies por sítio no decorrer dos anos 

0 a 5. 

 
FIGURA 16- Número de espécies por sítios 

 

Os diferentes tipos de fragmentos florestais dos sítios fazem com que 

ocorra uma herpetofauna diversificada, com riquezas e abundâncias diferenciadas 

ao longo dos sítios de amostragem.  As avaliações sobre a herpetofauna de 

monitoramento fortalecem que as áreas dos sítios amostrais da SIX se encontram 

em um processo de recuperação ambiental. 

 

4.5 APIFAUNA  

 

Em relação à proporção do número de espécies por família de abelha, 

houve um padrão que se manteve durante todos os anos de monitoramento: as 

maiores riquezas e abundâncias de abelhas registradas para a família Apidae 

Halictidae. Cabe destacar a discrepância na proporção de indivíduos da família 

Apidae em relação às demais famílias, que é decorrente do fato de esta ser a única 

família que possui espécies eussociais, a exemplo das abelhas sem ferrão e Apis 
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melífera (abelha africanizada) que vivem em colônias perenes formadas por 

dezenas de milhares de operárias. Entretanto, uma única espécie, a exótica Apis 

melífera, respondeu pela maioria dos indivíduos dessa família. Foi a espécie mais 

abundante nas coletas, girando em torno de 50%. No trabalho de Kurg e Alves dos 

Santos (2008) em Porto União, a abundância relativa dessa espécie foi ainda maior, 

representando 62,8% do total de indivíduos coletados. A Figura 17 ilustra algumas 

espécies da apifauna. 

FIGURA 17- A-Apis melífera, a espécie mais abundante, em flor de Asteraceae; B-Oxytrigona 
tataíra; C-Colônias de caga fogo - Oxytrigona tataíra; D-Bombus pauloensis. 
FONTE: SÓCIOAMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (2016). 
 

A Figura 18 mostra o resultado de espécies de São Mateus do Sul em 

comparação com outros estudos realizados na região. SIX, 224 espécies, esforço 

amostral 360 h e 35 min; Porto União, 130 espécies, esforço amostral 147 h; União 

da Vitória 164 espécies; Lapa, 158 espécies, esforço amostral 216 h e Castro, 156 

espécies, esforço amostral 121 h e 20 min. 
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   FIGURA 18 – Comparação de riquezas na SIX com outros estudos da região 
FONTE: KRUG; ALVES-DOS-SANTOS (2008);  
SÓCIOAMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (2016). 
 

O número total de espécies registradas na SIX representou 54% do total 

de 450 espécies de abelhas estimadas que ocorrem no estado do Paraná (MIKICH; 

BERNILS, 2004). No último ano, foi registrada 1 espécie ameaçada de extinção no 

estado do Paraná, Oxytrigona tatira. 

Todos os anos houve registros novos de espécies, em 2011 das 133 

espécies, 18 novos; em 2012, das 129 espécies, 12 novos; em 2013 das 139 

espécies, 15 novos; em 2014 das 118 espécies, 14 novos e 2015 das 95 espécies, 

5 novos, conforme ilustra a Figura 19. 

 
FIGURA 19 – Total de espécies por ano de monitoramento 
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Como sugestão para melhoria da comunidade, recomenda-se a retirada de 

todas as colônias racionais de Apis melífera que existam na área da SIX. A alta 

densidade dessa população influência negativamente as populações de abelhas 

nativas, principalmente as abelhas sem ferrão, os efeitos são a competição com as 

abelhas sem ferrão, diminuindo suas populações. Assim essas populações de 

abelhas sem ferrão que vem sofrendo com o impacto da perda de habitat, serão 

fortalecidas na área da SIX. O manejo destas abelhas sem ferrão é fácil, podendo 

ser utilizadas sem riscos para projetos de educação ambiental, em temas como 

produção de mel e polinização. 

A competição entre Apis melífera e abelhas nativas é um assunto 

geralmente caracterizado como prejudicial para os ecossistemas pelo fato de que 

esta espécie poderia diminuir a oferta de alimento para os polinizadores locais e 

isso prejudicaria a estabilidade de suas populações (ROUBIK, 1988; WOLDA, 

2001; PAINI; ROBERTS, 2005). O fato de Apis melífera apresentar capacidade de 

forragear em temperaturas mais baixas do que a maioria dos meliponíneos, 

garante-lhe acesso às flores mais cedo do que as abelhas de pequeno e médio 

porte (HEINRICH, 1980; PACHECO; KERR, 1989; BRUIJIN; SOMMEIJER, 1997). 

Isso promove uma grande vantagem na competição com as abelhas sem ferrão 

menores, pois quando essas chegam às flores, uma parte considerável do alimento 

já foi consumida por Apis melífera. Portanto, de uma forma geral, ocorre diminuição 

da oferta de alimento para abelhas nativas devido ao consumo pela abelha 

africanizada, fato já observado em ecossistemas naturais (ROUBIK, 1978; ROUBIK 

et al., 1986). Dados semelhantes também foram obtidos em estudos com Passiflora 

edulis, onde Apis melífera esgota os grãos de pólen antes da visita dos 

polinizadores efetivos (CAMILLO, 2003). 

A riqueza total de abelhas obtida pode ser considerada alta. Espécies 

importantes, como espécies de abelhas sem ferrão coletadas em 2009 (ano 0), 

2011 (ano 1) e 2012 (ano 2), foram novamente registradas em 2013 (ano 3), 

incluindo as 2 espécies ameaçadas de extinção. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao analisar os resultados da recuperação de áreas da PETROBRAS-SIX 

por meio de indicadores de biodiversidade, foi possível conhecer a fauna presente 

nos sítios selecionados, os quais representam situações originais (sítios compostos 

por remanescentes florestais existentes) ou próximas dessa condição. 

Alguns fatores limitam a melhora dos indicadores como a presença de 

cachorros domésticos que estão associados à predação. Como registro de 

indicadores houve espécies que não eram esperadas para a PETROBRAS-SIX 

como o gato-do-mato e o jaguarundi. E a espécie de tatu-galinha, que está bem 

distribuída tanto nos remanescentes quanto nas áreas de recuperação, o que indica 

que o solo recomposto apresenta excelente qualidade, já que este animal tem forte 

dependência do substrato. Essa espécie depende de estrutura adequada do solo,  

e sua ocorrência foi supreendente devido a grande movimentação e relocação de 

solo nas áreas mineradas. 

Porém a recuperação e recomposição da biodiversidade nessas áreas é 

um processo dinâmico e complexo, o qual depende de um monitoramento contínuo 

e de longo prazo. Esse monitoramento continuado poderá aperfeiçoar a capacidade 

de avaliação e predição da evolução de recuperação da biodiversidade na área da 

PETROBRAS-SIX, assim como permitir a tomada de decisões quanto a ações de 

manejo, ajuste, correção, mitigação, compensação, avaliando por sua vez a 

eficiência dessas tomadas de decisão.  

A atividade de recuperação das áreas mineradas na SIX é permanente e 

integra a linha operacional da mineração, a qual já totalizou muitos hectares desde 

seu início. Os resultados alcançados com a recuperação demonstram que, mesmo 

em se tratando da utilização de recursos naturais não renováveis, é possível 

harmonizar mineração com aspectos ambientais, possibilitando que a 

PETROBRAS-SIX seja considerada um modelo de recuperação de áreas entre as 

mineradoras que atuam no país.  
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ANEXO 1 – FOTO DA ÁREA DA SIX ANTES E APÓS A RECUPERAÇÃO. 
 
 

 
 

 


