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RESUMO 
 

O objetivo do trabalho será inventariar as espécies da herpetofauna da Área de 
Preservação Permanente do fundo de vale da FAP. As coletas serão efetuadas 
por meio de armadilha de interceptação de queda e busca ativa no local. Os 
resultados desse estudo podem fornecer dados da qualidade ambiental da área 
em questão, e a partir daí, possibilitar estabelecer ações que visem a 
recuperação e minimize a interferência antrópica no local. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this work will be to know the herpetofauna species of the 
Permanent Preservation Area of the FAP valley fund. The collections will be 
done by means of trap of falling interception and active search in the place. The 
results of this study can provide data on the environmental quality of the area in 
question, and from there, make it possible to establish actions aimed at 
recovery and minimize anthropic interference at the site. 
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INTRODUÇAO 

 

O Brasil e um dos países com maior biodiversidade no mundo, tanto de 

espécies como de ambientes (MITTERMEIER et al., 2005).  

Porém essa biodiversidade está em risco, devido aquecimento global e 

ação humana, pondo em risco a sobrevivência de sua fauna, sendo uma das 

mais prejudicadas a herpetofauna, tendo as florestas e rios como seu habitat 

principal, sendo destruído pela ação do homem na destruição do mesmo, 

pondo em risco a vida de toda essa diversidade (TOLEDO, 2010). 
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A instituição de ensino Faculdade de Apucarana possui uma extensão 

de mata ciliar presente no fundo de vale da propriedade que visivelmente foi 

antropizada diante da expansão urbana desorganizada. Diante do fato, torna-

se importante a realização de estudos que abordem a diversidade da fauna e 

flora local, onde uma das principais ameaças à fauna está na destruição e na 

fragmentação de seu habitat. 

 

OBJETIVO 

 

Tendo como principal objetivo inventariar as espécies da herpetofauna 

em Área de Preservação Permanente da Faculdade de Apucarana, Paraná. 

 

MÉTODOS  

 

A cidade de Apucarana e considerada capital do boné, devido à grande 

produção deste acessório, a mesma e também conhecida por seu clima 

diversificado contendo alta taxa de pluviosidade média anual é 1507 mm com 

temperatura média de 18.8°C e pluviosidade com média anual de 1507mm 

(DAMAS, 2005). A pesquisa será efetivada no período de outubro a dezembro 

de 2018 em um fragmento de mata localizada no fundo de vale da instituição 

de ensino da Faculdade de Apucarana (Figura 1). 

 

Figura 1 – Localização da cidade de Apucarana no estado do Paraná

 
Fonte: maps.google.com.br 

 



 
 
 

A coleta de dados se dará por meio de armadilha de interceptação de 

queda (pitfall trap) e ainda por encontros ocasionais durante as vistorias diárias 

das armadilhas. Serão utilizados baldes de 20 L cada, distribuídos organizados 

em formato de “Y” sendo todos ligados por uma lona preta com 

aproximadamente 80 cm de altura subterrados para uma melhor fixação ao 

solo para que o animal não passe por debaixo da lona e fuja conforme 

Ferminiano (2017) e Cechin (2000) com adaptações. 

Os baldes tiveram seus fundos e laterais perfurados para não acumular 

água caso de ocorrência de chuva, e ainda foi depositado dentro de cada balde 

uma “plataforma” circular de isopor que servirá de boia para pequenos animais 

flutuarem (MAGALHAES). 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

A partir das eventuais coletas a serem realizadas e das buscas 

ocasionais pelo local é esperado o encontro de uma herpetofauna diversa.  

 

CONCLUSAO  

 

Os resultados desse estudo podem fornecer dados da qualidade 

ambiental da área em questão, e a partir daí conhecer a herpetofauna existe e 

estabelecer ações que visem a recuperação e minimize a interferência 

antrópica no local.  
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