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INTRODUCÃO:
O presente estágio realizado no INSTITUTO DE BIOLOGIA MARINHA E MEIO
AMBIENTE localizado no município de Peruíbe SP teve início no dia
15/06/2017 até o dia 30/07/2017, durante o citado período foram realizadas
diversas atividades das quais pode se citar limpeza do instituto, limpeza de
carcaças de tartarugas e alimentação de animais bem como a limpeza de seus
eventuais recintos dentre outras que serão citadas detalhadamente por meio
deste documento.
No local encontram-se diversas espécies de cativeiro, como Ara ararauna
(arara canindé)e Nasua nasua (quati). A alimentação de todos os anmais foi
realizada no período indicado pelo orientador do estágio e com os alimentos
passados por ele.
Por que a escolha dessa empresa?
O INSTITUTO DE BIOLOGIA MARINHA E MEIO AMBIENTE (IBIMM) é um
local que oferta um espaço ideal para realização de um estágio, pois permite
que qualquer graduando de Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, áreas
afins, ou até mesmo qualquer pessoa que não possua um vínculo acadêmico,
possa ter contato com a natureza, fauna e flora de mata atlântica, bem como
grande aprendizado no que se diz respeito á cuidar dos animais viventes no
Instituto.
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1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
O INSTITUTO DE BIOLOGIA MARINHA E MEIO AMBIENTE é uma
organização não governamental, que não objetiva fins lucrativos. Localiza-se
no município de Peruíbe, litoral Sul de São Paulo, seu endereço fica na Estrada
do Guarauna, n°900 A. Está introduzido em uma APA.
O Instituto conta com dois grande projetos, O SOS Tartarugas Marinhas e o
SOS Tubarões e Raias, ambos os projetos objetivam a conscientização
populacional referente á esses animais, bem como obter informações da causa
da morte deles, tais resultados são obtidos através do monitoramento de praia,
uma das atividades também realizadas no estágio, na qual monitora-se as
praias da região a procura de encalhes de animais mortos e então leva-los para
estudo, visando descobrir a causa de sua morte.
O local oferece cursos bem distintos, que são destinados á estudantes de
Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Engenharia Ambiental e áreas afins.
Tartarugas Marinhas, Tubarões E Raias, Manejo de Fauna, Sobrevivência na
Selva. Curso de Extensão universitária são apenas alguns dos cursos
oferecidos no IBIMM, cada qual com seu custo específico, salientando que o
valor obtido nos cursos é destinado ao Instituto, que se mantém através
apenas desses valores e doações.
Além dos cursos o IBIMM dá oportunidade de realização de estágios
obrigatórios e não obrigatórios. O processo seletivo é realizado através de
análise curricular, os documentos são enviados ao site do Instituto.
O local apresenta uma bela vista, com uma boa localização, contando com
trilhas para cachoeiras, devido á isso também é aberto para eventuais visitas.
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1.1MISSÃO DA EMPRESA:
O IBIMM tem como missão conscientizar as pessoas á adquirirem hábitos
sustentáveis, ou seja, passar uma visão de sustentabilidade

1.2 VISÃO DA EMPRESA:
O INSTITUTO DE BIOLOGIA MARINHA E MEIO AMBIENTE (fig 1) visa
contribuir para que as pessoas possam ter uma relação harmônica com a
natureza e com o meio ambiente

Fig 1. Entrada do Instituto
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2 ATIVIDADES REALIZADAS
Limpeza do Instituto, limpeza do museu, alimentação de animais,
monitoramento de praias, acompanhamento de professores e alunos, limpeza
de carcaças de tartarugas, limpeza dos recintos dos animais foram as
atividades realizadas durante o estágio.

2.1 ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS\LIMPEZA RECINTO
Tyco furcarta (coruja suindara, coruja de igreja ou coruja das torres), Ara
ararauna (arara canindé), Nasua nasuaI (quati), Chelonoidis carbonária (jabuti),
Nynphicus hollandicus (calopsita), Gromphadorhina portentosa (barata de
madagascar), Cannis familiares (cão doméstico), Mus Musculus (rato,
camundongo doméstico) são os animais de cativeiro viventes do local.
Os animais de cativeiro do IBIMM possuem uma alimentação bem diversificada
e regrada, que é realizada em horários específicos e com alimentação bem
específica.
Além da alimentação dos animais de cativeiro do local ofereciam-se frutas para
as aves da região, as frutas eram postas em locais específicos para que os
animais pudessem se alimentar.
Também foram colocados bebedouros com água e açúcar específico para
aves, principalmente beija-flôr, porém outras espécies de ave também se
alimentavam do néctar.
A àgua dos animais foi supervisionada diariamente. Para as baratas de
Madagascar foram colocados algodões embebidos de água, já aos demais
animais a água foi colocada diretamente dentro de seus devidos recipientes.
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2.1.1 ALIMENTAÇÃO TYCO FURCATA/Limpeza
A coruja suindara (Fig. 2) ou coruja das torres é uma ave que possue hábitos
alimentares noturnos, na natureza alimenta-se de pequenos roedores e alguns
invertebrados, podendo habitar tanto a mata quando a região urbana.
A alimentação da única coruja do IBIMM é realizada uma vez por dia ao
anoitecer, e consta de carne, vermelha ou de frango ou pequenos
camundongos. As carnes, exceto o camundongo são cortadas em pequenos
pedaços, usualmente quatro são oferecidos á coruja diariamente. Os ratos são
entregues inteiros e geralmente colocam-se dois. Os alimentos são mantidos
sobre refrigeração, antes de serem oferecidos ao animal, são descongelados,
colocados em um recipiente que é colocado dentro do recinto da coruja que
então pode se alimentar.
A limpeza do recinto da coruja foi realizada diariamente e consistia em jogar
água no cativeiro para retirar as sobras de sua alimentação e suas fezes.
A vasilha utilizada para colocar as carnes era higienizada diariamente com
água e sabão.
Essa atividade teve grande infuência na obtenção de conhecimento sobre este
animal, seus hábitos em cativeiro, bem como obter responsabilidade, visto que
se requer um cuidado ao oferecer alimento á esse animal, e também uma
obtenção de responsabilidade relacionada á horário, visto que esse animal,
como todos os outros, possue um horário fixo para sua alimentação, ao qual
deve-se atentar para que não haja eventual esquecimento .
Fig. 2 Coruja do Instituto (sarinha)
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2.1.2 ALIMENTAÇAÕ Ara ararauna\limpeza
Arara canindé, arara-de-barriga-amarela, arara-amarela ou ara araúna é uma
ave extremamente inteligente e emblemática do cerrado brasileiro que ocorre
da América Central ao Brasil.
A alimentação das duas araras do instituto baseia-se em frutas e grãos, como
semente de girassol, ocasionalmente pode-se oferecer ao animal amendoim ou
pequenos pedaços de batata doce, que antes de ser servida é assada. Como
esse alimento é armazenado em um recipiente e guardado na geladeira, devese aqueçê-lo levemente para não entregar gelado ao animal.
A alimentação é oferecida uma vez ao dia durante o período da manhã, no
cativeiro dos animais em seus devidos recipientes. Frutas como mamão,
melância, laranja, tangerina, banana, são parte da dieta diária das araras, o
amendoim e a batata doce ou pinhão podem ser oferecidos ao longo do dia,
dependendo da necessidade do animal.
Os recipientes utilizados para alimentação e água das araras eram
higienizados todos os dias antes de colocar o novo alimento.
Realizando a alimentação desses animais foi possível conhecer seu
comportamento em cativeiro e seus hábitos alimentares.
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2.1.3 ALIMENTAÇÃO Nasua nasua\Limpeza
Na natureza os quatis se alimentam de pequenos anfíbios como perereca,
pequenos roedores, pequenas aves e frutas encontradas na floresta.
Para a alimentação dos dois quatis de cativeiro do Instituto utiliza-se
principalmente de ração de cachorro e frutas das quais se pode citar mamão,
banana, e melância, ocasionalmente é oferecido á esses animais cana de
açúcar.
O alimento é colocado no cativeiro desses animais uma vez ao dia de manhã.
Ao longo do dia pode-se oferecer á eles alguma fruta.
A limpeza do cativeiro dos quatis sempre era realizada antes de colocar sua
alimentação, além de relizar a limpeza que era basicamente retirar fezes e
restos de alimentos também era necessário cobrir os buracos cavados por
esses animais, que são extremamente curiosos e cavar faz parte da rotina
deles, e para evitar riscos de fuga era necessário tampar os buracos feitos por
eles.
Com essa atividade foi possível conhecer o comportamentos desses animais,
concluindo que são animais demasiado carinhosos e brincalhões.
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2.1.4 ALIMENTAÇÃO Canis familiares\Limpeza
O cão é o animal mais antigo domesticado pelo homem, e é um mamífero
canídeo, encontrado no mundo inteiro, utilizado principalmente como animal de
estimação por ser uma companhia devido ao seu companheirismo, mas pode
ser utilizado como transporte e em algumas culturas até como alimento.
Os dois cachorros (Fig. 3) do Instituto são animais de estimação do local e são
alimentados exclusivamente com ração própria pra eles.
A ração é colocada duas vezes ao dia, uma vez de manhã e outra ao
entardecer.
Como esses animais não estão presos em um cativeiro, suas fezes eram
encontradas por toda a extensão do Instituto, para seu recolhimento era
utilizada uma vassoura específica e pá. As tigelas de alimentação eram
higienizadas diariamente com água e sabão.
Através dessa atividade foi possível obter responsabilidade em horário devio ao
fato da alimentação desses animais ser disposta duas vezes ao dia e em
horários determinados.

Fig. 3 Cachorros do IBIMM Akira e Amora
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2.1.5 ALIMENTAÇÃO Chelonoides carbonária\Limpeza
O jabuti Piranga é um Quelônio terrestre possuinte de escamas vermelhas na
região da cabeça e patas, característica essa que lhe originou o nome
“Piranga”
Esse réptil habita quase toda a América Do Sul e na natureza são onívoros.
A alimentação desses animais no IBIMM consiste em frutas diversas, como
melância, banana, e mamão e também acelga e cenoura.
O alimento é oferecido uma vez ao dia no período da manhã.
A limpeza era apenas realizada no recipiente em que era servida a
alimentação, realizando-se diariamente.
Realizando essa atividade foi possível conhecer mais sobre sua alimentação
em cativeiro.
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2.1.6 ALIMENTAÇÃO Nymphicus hollandicus\Limpeza
A calopsita, ou também chamada caturra é uma ave natural da Austrália, e é
bem apreciada como pet por ser um animal extremamente dócil.
A única calopsita presente no Instituto é alimentada exclusivamente de
sementes específicas para a espécie.
As sementes são colocadas uma vez ao dia durante o período da manhã.
A limpeza da gaiola era realizada diariamente e era feita do seguinte modo;
retirava-se o jornal da parte de baixo da gaiola contendo fezes e restos de
sementes e trocado por um novo. O pote de sementes do animal também era
higienizado diariamente.
Alimentando a calopsita diariamente foi possível conhecer mais a alimentação
desse animal, bem como seu comportamento em cativeiro.

Fig4 calopsita do IBIMM
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2.1.7 ALIMENTAÇÃO Boa constrictor\Limpeza
A jibóia é uma serpente da família boidae que habita as Américas do Sul e
Central. Tem hábitos alimentares carnívoros e na natureza se alimentam de
aves, roedores, lagartos ou outras serpentes.
No IBIMM encontra-se apenas uma serpente, que é alimentada a cada 15 dias
com dois camundongos grandes. A alimentação é feita estritamente com
camundongos.
A limpeza do ternário da serpente era realizada de acordo com a necessidade.
Necessitava-se a retirada do animal toda limpeza devido seu comportamento
agressivo, evitando-se assim que houvesse qualquer tipo de acidente. A
limpeza do terrário era realizada de forma geral, incluindo os vidros e troca da
água onde o animal ficava para resfriar o corpo.
Realizando essa atividade foi possível conhecer um pouco mais sobre a forma
que esse animal se alimenta, além de ter a responsabilidade de se atentar a
época que ele se alimentou, visto que se alimenta a cada 15 dias.

Fig. 5. Jibóia do IBIMM e os dois ratos colocados para sua alimentação.
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2.1.9 Alimentação Gromphadorhina portentosa\Limpeza
A barata de Madagascar é uma das maiores espécies de barata que existe no
mundo, esse inseto pode chegar a mais de 10 centímetros de comprimento e é
nativa da Ilha de Madagascar, na África e daí surge seu nome. Na natureza
costuma habitar troncos podres de árvores ou embaixo de pedras,
alimentando-se de matéria orgânica vegetal.
O pequeno arsenal de baratas de Madagascar do instituto é alimentado através
de ração de cachorro, frutas pães dentre outros alimentos.
O alimento oferecido a elas não tem uma frequência específica, tendo que
sempre estar monitorando a disponibilidade dos alimentos colocados todos os
dias.
Durante o estágio não foi realizada nenhuma limpeza no local habitado pelas
baratas, visando maior sucesso reprodutivo. Apenas a água era trocada de
acordo com a necessidade e o alimento substituído por novo, pois as mesmas
não se alimentam se houver presença de fungos no que lhes é servido.
Com essa atividade foi possível conhecer um pouco mais sobre os hábitos
deste inseto, e também obter a responsabilidade de supervisionar sua comida
diariamente para ver se não há presença de fungos, pois as mesmas
descartam os alimentos se isso ocorrer.

Fig. 6. barata de Madagascar do Instituto dentro do recinto.
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2.1.9 ALIMENTAÇÃO Mus musculus\Limpeza
Os camundongos do biotério do Instituto são alimentados diariamente com
ração e sementes. O alimento é colocado uma vez ao dia no período das
manhãs.
A limpeza dos biotérios era realizada semanalmente e consistia na retirada da
serragem, que era trocada por nova. Lavagem das gaiolas com água e sabão,
bem como o recipiente de água.
Supervisionando diariamente a gaiola dos camundongos foi uma forma de criar
responsabilidade relacionada a esses animais, visto que são animais que
comem em grande escala apesar do tamanho, assim sendo sua disponibilidade
de comida e água tem que ser diariamente monitorada.
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2.2 LIMPEZA DO INSTITUTO E MUSEU:
O Instituto tem constante fluxo de pessoas sejam alunos dos cursos visitantes
professores ou estagiários.
A limpeza dos dois locais foi realizada de maneira convencional como qualquer
limpeza doméstica, que inclui varrer, tirar o pó e o chão quando necessário
lavar.
Os produtos utilizados na limpeza também não diferem daqueles utilizados nas
limpezas domiciliares convencionais, tais como detergentes, sabão em pó,
desinfetantes, produtos de limpeza multiuso.
Realizando a limpeza do museu e do Instituto foi possível aprender o quão
importante é a organização e limpeza, pois visitantes, alunos, professores
estagiários e funcionários podem se sentir confortáveis em um ambiente limpo
e organizado.

Fig. 7 salão do mar museu do IBIMM
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2.3 LIMPEZA DE CARCAÇAS DE TARTARUGAS
Durante o monitoramento de outras datas anteriores foram obtidas carcaças de
tartarugas marinhas das quais foi realizada a limpeza de duas carcaças de
tartarugas da espécie Chelonia mydas. As vísceras e os órgãos das tartarugas
já haviam sido retirados para eventuais pesquisas então o trabalho consistiu
apenas na retirada de carne e cartilagem.
Para facilitar a tarefa as partes do animal foram mergulhadas em água quente.
Toda a carne foi retirada objetivando obter os ossos limpos para
posteriormente realizar a osteomontagem.
Após a retirada da carne os ossos foram introduzidos em uma estufa para
realizar a secagem total.
Essa tarefa possibilitou grande aprendizado relacionado à anatomia do animal,
e foi de grande dificuldade, pois foi um trabalho minucioso no qual não poderia
perder nenhum osso.

Fig. 8 ossos limpos das duas tartarugas

17

2.4 MONITORAMENTOS DE PRAIAS:
Visando encontrar carcaças de animais mortos para realizar pesquisas sobre a
possível causa de sua morte, o monitoramento foi realizado três vezes por
semana nos dias de segunda quarta e sexta no período da manhã entre 07 e
08 horas. A atividade foi realizada ao longo de toda extensão da praia do
Guaraú e seus arredores. A praia localiza-se a cerca de uma hora de
caminhada do Instituto, aproximadamente 2 km. Os monitoramentos sempre
foram realizados a pé.
Para esse trabalho foram levados saco de lixo e luvas plásticas descartáveis, o
saco de lixo para abrigar alguma possível carcaça a ser encontrada e as luvas
com finalidade de proteção pessoal ao manusear eventuais carcaças.
Durante o monitoramento da praia do Guaraú nenhuma carcaça foi encontrada.
Realizando o monitoramento foi possível conhecer a região da praia e seus
arredores, bem como a observação das áreas de alimentação das tartarugas
marinhas, como o costão rochoso.
Ocorreu uma vez durante o estágio uma saída para praias mais distantes e
desertas, Guarauzinho, Arpoador, Praia Brava e Juquiá. Todo o percurso
através das praias é de aproximadamente 9 km. O trajeto foi de grande
dificuldade, pois ocorreu em meio á mata atlântica, passando por regiões
montanhosas e íngremes.
A primeira praia a ser monitorada foi a Guarauzinho, no local foi enconrado um
crânio não identificado, que aparentava ser de algum mamífero de pequeno
porte. Na praia Arpoador, segunda praia a ser monitorada, foi encontrada uma
tartaruga(Fig. 6) da espécie Chelonia mydas(tartaruga verde) morta. O cadáver
estava em boas condições, não estava em estado de decomposição o que
evidencia que a morte do animal havia sido recente. Foi possível observar a
presença de fibropapilomatose no animal, uma doença que atinge as tartarugas
marinhas, principalmente a tartaruga verde. Os fibropapilomas estavam
presentes na região das nadadeiras e olhos do animal.
Na terceira praia em que ocorreu o monitoramento, nada foi encontrado.
Na quarta praia, Praia Brava, foi encontrada uma ossada incompleta de
tartaruga verde, foi possível identificar a espécie através do endoplastrão.
Na quinta praia monitorada, a Praia Juquiazinho foi encontrada uma carcaça de
tartaruga marinha também da espécie Chelonia mydas, além de outras partes
de ossos de tartaruga que provavelmente eram da mesma espécie.
Durante os monitoramentos realizados na praia do Guaraú, alem da procura de
carcaças, também utilizou-se o saco de lixo para recolher lixo da praia.

18

As praias desertas eram muito poluídas em comparação as praias do Guaraú,
guarauzinho e Arpoador.
Através dessa atividade foi possível conhecer a região das praias e arredores,
e também ter noção de como é trabalhar em campo.

Fig. 9. Tartaruga encontrada na praia Arpoador

Fig. 10. Praia do Guraú, local em que foram realizadas as monitorias semanais.
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2.5 ACOMPANHAMENTO E AUXÍLIO DE PROFESSORES E ALUNOS
Durante o estágio ocorreu o Curso De Extensão Universitária, no qual estavam
presentes sete alunos.
Foi necessário o auxílio e o acompanhamento de alunos e prefessores durante
o curso.
O auxílio aos professores foi fornecido através de ajuda com os materiais.
Uma atividade na qual foi realizado o acompanhamento dos alunos foi à
expedição noturna na qual ocorreu uma saída de embarcação ao longo do rio
Guaraú, na qual se pode observar algumas espécies de animais como
Chelonia mydas(tartaruga verde), Corallus hortulanus(suaçubóia) e Nyctibius
(urutau).
Em uma palestra de Tartarugas Marinhas realizada no Aquário de Santos, foi
necessário o auxílio durante a aula, na qual teve que se dissertar um pouco
sobre o tema. O público foi constituído de crianças entre oito e 12 anos. Na
palestra diversos temas relacionados a tartarugas marinhas foram explorados,
tais como biologia ecologia e conservação, além de práticas exercidas pelas
crianças que incluíam simulação de ninhos e dinâmica de sentidos.

Fig. 11. dinâmica de sentidos com uma das crianças da palestra
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2.6 RECEPÇÃO DE VISITANTES:
O Instituto é um local bem localizado que atrae muitas pessoas que querem
conhecer o local, saber a respeito dos trabalhos realizados ou apenas lazer.
Durante o estágio diversos visitantes compareceram ao Instituto,
principalmente famílias. Todos buscavam conhecer mais sobre o Instituto e
interagir com os animais de cativeiro.
Para os visitantes foi apresentado o Instituto suas localidades e o museu onde
ocasionalmente foi necessário passar algumas informações a respeito dos
animais taxidermizados dentre outros animais.
Fazendo a recepção dos visitantes foi possível obter experiência em como se
relacionar com o público, que embora pequeno exigia uma postura de
comprometimento e argumentação.
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2.7 Montagem de Stand na praia
Em um evento realizado na praia do Guaraú, foi montado um stand, onde
foram expostos diversos ossos de naimais como tartarugas marinhas, tubarões
e raias.
O objetivo do evento foi passar uma visão de educação ambiental aos
visitantes da praia, bem como passar informações relacionadas à biologia dos
animais apresentados.
Foi realizada também a simulação de um ninho de tartaruga, na qual foi
utilizada uma espécie taxidermizada de Caretta caretta, bolinhas de ping-pong
para simular ovos, e também filhotes de tartarugas marinhas mortos que
estavam conservados em formol, para fazer a simulação de filhotes de
tartaruga saindo do ninho.
Para os visitantes foi explicado como ocorre uma desova de tartaruga, em que
época do ano ocorre, quantas vezes e o número de ovos que as tartarugas
colocam, fazendo uma relação entre as espécies.
Os crânios de tartaruga, carapaça e tartarugas taxidermizadas foram utilizadas
para mostrar a diferença entre as espécies.
Na mesa para exposição continha uma espécie de Eretmocheles imbricata
taxidermizada, um crânio e uma carapaça de Caretta caretta, um crânio e uma
carapaça de Chelonia mydas, e também lixos que são encontrados na praia, e
lixos originados de conteúdo estomacal, para evidenciar a importância da
educação ambiental, no que se diz respeito á não jogar lixo em local
inapropriado.
Foi realizada uma gincana com as crianças presentes, na qual a tarefa era
recolher o lixo da praia, e quem obtesse mais lixo iria ganhar alguns prêmios.
Esse dia teve grande importância no quesito educação ambiental no qual foi
possível passar uma visão de conscientização e também conhecimento.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
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Algumas das tarefas realizadas no Instituto foram de grande dificuldade entre
elas a limpeza de carcaças de tartarugas que exige um comprometimento
muito grande para que partes dos ossos não sejam perdidas.
A limpeza do terrário da jibóia também foi uma tarefa delicada e difícil, pois é
necessário retirar o animal que tem comportamento violento do recinto para
poder realizar a limpeza.
As outras atividades desenvolvidas não constaram de grande dificuldade, todas
ocorreram de forma tranquila, mas todas requereram grande atenção e
cuidado.

4 CONCLUSÃO:
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O estágio contribuiu grandiosamente para aprimoramento pessoal e
profissional. Todas as atividades exercidas independentemente do grau de
dificuldade foram importantes para aquisição de experiência.
A alimentação dos animais é atividade que mais pesou a respeito da
responsabilidade, pois sempre devia estar atento para não se esquecer de
nenhum animal para que o mesmo não viesse a passar fome ou sede.
A limpeza do Instituto e do Museu foram tarefas que acrescentaram muito no
que se diz respeito á noções de higienização de um ambiente seja ele qual for.
As atividades de acompanhamento de professores e alunos evidenciam que
deve haver um grande preparo, através de estudos para poder passar
informações corretas durante o estágio.
O objetivo na realização do estágio foi alcançado, pois nele foi possível obter
conhecimento e crescimento tanto pessoal como profissional.
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