
EDUCAÇÃO PARA A 

CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE NO REFÚGIO 

BIOLÓGICO BELA VISTA





Organização:

Bolsista: Juliana Bento de Oliveira

Professora Orientadora: Irene Carniatto

Equipe técnica da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu Binacional

Equipe técnica do Refúgio Biológico Bela Vista

Diagramação: Maria Claudia Kall Ferreira

Agradecimento: Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - PTI, a todos 

colaboradores do Refúgio Biológico Bela Vista e do departamento de Educação 

Ambiental da Itaipu Binacional pelo auxílio do trabalho e a Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus Cascavel.

1



2



3

Prezado (a) Professor (a):

A Itaipu Binacional por meio da Divisão de Educação Ambiental em parceria com o setor de 

Ciência e Educação do Parque Tecnológico Itaipu, desenvolveu um kit com quatro Guias Pedagógicos, 

para que sejam utilizados como material de apoio e base para a visita institucional às instalações da 

Usina e suas Estruturas Educadoras -Ecomuseu e Refúgio Biológico Bela Vista.

O kit é composto pelas seguintes cartilhas:

• Educação para a Sustentabilidade: as experiências pedagógicas dos professores do Oeste do 

Paraná;

• Conhecendo o Território por meio do Ecomuseu de Itaipu;

• Segurança de Barragens: a experiência da Itaipu Binacional;

• Educação para a Conservação da Biodiversidade no Refugio Biológico Bela Vista.

O conteúdo da cartilha “Educação para a Sustentabilidade: as experiências pedagógicas dos 

professores do Oeste do Paraná” apresenta práticas desenvolvidas por professores dos municípios 

da região Oeste do Paraná, os quais são resultados de um processo de formação pedagógica 

realizado em 2019, que buscou sensibilizar os profissionais da educação através de conceitos de 

Desenvolvimento Sustentável e Metodologias Ativas no território.

Na Cartilha “Conhecendo o Território por meio do Ecomuseu de Itaipu” você, professor (a), 

terá a oportunidade de realizar um percurso completo no Ecomuseu, refletindo as possibilidades de 

utilização dos seus espaços, acervos e patrimônios, para a potencialização de processos educativos e 

de integração escola-Ecomuseu.

O material de “Segurança de Barragens: a experiência da Itaipu Binacional” trás informações 

sobre a Usina Hidrelétrica, seu histórico, formação, segurança e monitoramento da barragem, além 

de dados sobre a geração de energia.

Em “Educação para a Conservação da Biodiversidade no Refúgio Biológico Bela Vista” será 

possível conhecer toda a estrutura física e pedagógica que o Refúgio Biológico oferece, que vão além 

de suas trilhas.

Todas as cartilhas trazem sugestões de conteúdos pedagógicos, das mais diversas disciplinas, 

para que você, professor (a), possa estudar com seus alunos, antes, durante e até mesmo depois de 

sua visita à Itaipu, ao Ecomuseu ou ao Refúgio Biológico Bela Vista.

Para informações sobre o agendamento das visitas institucionais, acesse: www.itaipu.gov.br/

turismo/visita-tecnica-institucional.

 Boa leitura!
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INTRODUÇÃO

Prezado professor (a),

A Itaipu Binacional tem como missão “gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade 

social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico, sustentável, 

no Brasil e no Paraguai”. Dentro desse princípio, você sabia que a Itaipu Binacional possui um modelo 

de gestão ambiental baseado em três pilares interconectados? 

As ações participativas da hidrelétrica estão baseadas em “Água, Energia e Território”, três pilares 

que unem a empresa, a comunidade e o meio ambiente. Através do planejamento de gestão 

territorial, a Itaipu contribui diretamente com o manejo integrado da Bacia Hidrográfica Paraná 3 e de 

toda região oeste do Paraná, a partir de atividades associadas à conservação e o uso sustentável dos 

recursos naturais, sendo referência mundial em responsabilidade socioambiental. 

 E como tudo começou? 

 Desde o início da sua construção, a instituição assumiu o compromisso da conservação da 

biodiversidade. As primeiras ações implantadas foram os estudos, pesquisas e inventários de fauna 

e flora na área de formação do reservatório, seguidos da construção de um viveiro para produção de 

mudas nativas, para o plantio nas vilas e canteiros de obras da Itaipu. Depois disso, foram iniciados 

os trabalhos de reflorestamento e formação de uma cortina florestal, a fim de demarcar o território 

da empresa.

Com o enchimento do reservatório surgiu a necessidade de criação de um espaço onde fosse 

possível garantir a sobrevivência dos animais resgatados.

O Refúgio Biológico Bela Vista, oficialmente criado em junho de 1984 é considerado um 

exemplo de gestão ambiental, de amplo reconhecimento mundial, onde são desenvolvidas ações de 

pesquisa de manejo de fauna e flora conservação ambiental, reprodução de animais e diversas outras 

atividades e serviços ecossistêmicos que conheceremos no decorrer da leitura.

Este guia pedagógico tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas no local e como 

você, profissional da educação, poderá interagir com seus alunos a partir da visita institucional, 

aperfeiçoando os ensinamentos sobre a importância da biodiversidade e do desenvolvimento 

sustentável. 

Boa leitura!
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COMO TUDO COMEÇOU:
“OPERAÇÃO MYMBA 
KUERA”

O Refúgio Biológico Bela Vista – RBV,  teve 
como um de seus objetivos abrigar os animais 
resgatados na área de formação do reservatório. 
Em 13 de outubro de 1982, ocorreu o fechamento 
das 12 comportas do canal de desvio do Rio 
Paraná, iniciando assim a formação do Reservatório 
de Itaipu. A previsão era de que a operação 
levasse 90 dias, mas devido às chuvas fortes e a 
maior enchente ocorrida na região em 40 anos, 
as correntezas do Rio Paraná levaram apenas 14 
dias para encher o reservatório (SANTOS; BERNAL, 
2016).

Sendo assim, profissionais da Itaipu deram 
início a operação que ficou conhecida como 
Mymba Kuera (“pega bicho”, em tupi-guarani), 
que teve como propósito o resgate de animais 
que viviam nas áreas alagadas e remanejá-los 
para um ambiente seguro. A operação durou 23 

Operação Mymba Kuera no Lago de Itaipu
Fonte: https://jie.itaipu.gov.br/node/48598.

Desses animais resgatados, a maioria foi 
transferida para áreas seguras em reservas florestais 
adjacentes às áreas do reservatório. Os que não 
puderam ser soltos, foram encaminhados para um 
espaço que mais tarde foi definido como Refúgio 
Biológico Bela Vista. Parte dos animais foram 
transferidos para instituições como zoológicos, 
criadouros, universidades, e, no caso das 

serpentes, para o Instituto 
Butantã, para produção 
de soro antiofídico. 
Antes da operação foram 
realizados levantamentos, 
os quais indicaram 
uma rica diversidade 
biológica e a ausência 
de espécie endêmica ou 
em risco de extinção em 
decorrência da formação 
do reservatório (DIRETORIA 
DE COORDENAÇÃO, 2002; 
CUBAS et al. 2017).

Professor(a)! Para mais 
informações sobre o contexto 
Histórico da Itaipu Binacional, 

consulte a cartilha do 
Ecomuseu
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dias e envolveu cerca de 800 pessoas. Foram 
estabelecidos 11 centros operacionais, utilizados 30 
barcos, 31 veículos e um helicóptero. Resgataram 
ao final, mais de 36.000 animais (incluindo os dois 
lados, brasileiro e paraguaio) de 54 espécies, a 
maioria serpentes e animais de hábitos arborícolas 
(DIRETORIA DE COORDENAÇÃO, 2002; CUBAS et 
al. 2017).



REFÚGIOS BIOLÓGICOS

Ao abordar assuntos relacionados à 
biodiversidade e Unidades de Conservação, é 
normal ouvir os conceitos como Reservas Legais, 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e 
Parque Nacional. 

A Itaipu Binacional, tanto do lado brasileiro 
quanto do lado paraguaio, denominou suas áreas 
reservadas de Refúgios Biológicos, a fim de garantir 
a sobrevivência de todas as espécies possíveis de 
fauna (aquática e terrestre) e flora existentes na 
região.

Unidades Protegidas de ITAIPU são:
4Faixa de Proteção de ambas as margens;
4BR – Refúgio Biológico Bela Vista e Refúgio 

Biológico Santa Helena;
4BR/PY – Refúgio Biológico Binacional 

Maracaju ou para o Paraguai  Reserva Natural 
Binacional Mbaracayú;
4PY – Reserva Natural Pozuelo, Reserva 

Natural Yvyty Rokaí, Reserva Natural Tati Yupi, 
Reserva Natural Itabó, Reserva Natural Kãarapã, 
Reserva Natural Pikyry e Reserva Natural Limoy.

Em 27 de junho de 1984 foi oficialmente criado 
o Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), que a princípio 
tinha como objetivo produzir mudas e abrigar os 
animais resgatados, porém, com o passar dos anos 
suas atividades foram se intensificando. Na mesma 
década de sua criação, iniciaram-se trabalhos 
referentes à criação de animais silvestres. Em 2000, 
o RBV passou por uma revitalização estrutural, 
baseada nos princípios da sustentabilidade, a partir 
de um projeto referente à arquitetura verde (projeto 
arquitetônico que visa otimizar o uso dos recursos 
utilizados), um dos pioneiros realizados no Brasil 
naquela época. Em 2004 foi criado o Zoológico 
Roberto Ribas Lange como medida à manutenção 
das atividades de reprodução de animais silvestres 
e regularizar a transferência de animais para 
outros criadouros. Todas as  ações realizadas no 
RBV são baseadas nos pilares da Conservação da 
Biodiversidade, Pesquisa Científica e Educação 
Ambiental (EA).

Entrada das antigas instalações do Refúgio Biológico logo 
após sua criação (Ninho da Águia, 2013)
Fonte: Itaipu Nacional

Foto da Instalação atual 2019 
Fonte: Foto Juliana Bento (2020).

Dentro desses pilares, você, profissional 
da educação, pode abordar com 
seus alunos uma gama de conteúdos  
durante uma visita a esse espaço. 
Diversidade biológica, solo paranaense, 
mata atlântica, clima, 
importância da água 
e reflorestamento 
são apenas alguns 
exemplos do que 
pode ser explorado 
por aqui!
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O RBV fica localizado às margens do 
reservatório da Central Hidrelétrica da Itaipu 
Binacional, servindo como uma área de proteção 
ambiental da Usina. Compreendendo uma área 
de 1920 hectares de vegetação, composta por 
reflorestamento integrado aos remanescentes de 
floresta nativa, têm como limite sul a barragem 
de terra, a leste a Vila C, ao oeste o reservatório 
e ao norte as áreas de reflorestamento e de 
conservação da faixa de proteção do reservatório. 

Sua estrutura é composta por um Centro 
de Recepção de Visitantes (CRV), administração, 
portinho, viveiro florestal, horto de plantas 
medicinais, hospital veterinário, setor de 
reprodução de animais silvestres, zoológico, casa 
da vida, trilhas e canal da Piracema, os quais você 
conhecerá nos capítulos a seguir!

Vista área do RBV. Fonte: Estúdio C/RPC: https://gshow.globo.com/RPC/Estudio-C/noticia/contato-com-a-natureza-e-os-
animais-de-foz-do-iguacu-conheca-o-refugio-biologico-bela-vista.ghtml.

Procure saber mais 
sobre a barragem 
de terra e demais 

estruturas da Itaipu 
Binacional na cartilha 

sobre “Segurança de 
Barragens”!
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VIVEIRO FLORESTAL

Uma das primeiras ações ambientais da 
Itaipu Binacional foi a produção de mudas para a 
arborização das vilas, canteiro de obras e vias de 
acesso, e depois para  a recomposição da cobertura 
vegetal,  nas áreas de propriedade de Itaipu no 
entorno do reservatório, sendo então criado o 
Viveiro Florestal. 

Atualmente, é considerado um Centro de 
Reprodução da Flora Nativa da Mata Atlântica de 
interior. São produzidas mudas de aproximadamente 
130 espécies, entre elas destacam-se: pau-
marfim (Balfourodendron riedelianum), angico-
vermelho (Parapiptadenia rigida), louro-pardo 
(Cordia trichotoma), canafístula (Peltophorum 
dubium), jaborandi (Pilocarpus microphyllus), ipê-
roxo (Handroanthus impetiginosus), peroba-rosa 
(Aspidosperma polyneuron), embaúba (Cecropia 
pachystachya Trec.), painera (Ceiba speciosa), 
palmito-juçara (Eutherpe edulis), uvaia (Eugenia 
pyriformis), jabuticaba (Plinia cauliflora), jequitibá-
branco (Carinianna estrellensis) e jerivá (Syagrus 
romanzoffiana).

Sua estrutura é composta pelo Laboratório de 
Sementes, Casa da Semente (estufa), e o viveiro 
propriamente dito, onde se desenvolvem as mudas.

A reprodução das plantas começa com a 
seleção das espécies de vários grupos ecológicos; 
depois são feitas as coletas dos frutos para a 
posterior extração das sementes, que são levadas 
ao Laboratório de Semente, onde se realizam 
os testes de germinação e armazenamento em 
câmaras frias. Por fim, são encaminhadas para o 
viveiro, que produz anualmente cerca de 350 mil 
mudas, aproximadamente.

Irrigação das mudas nativas no Viveiro – RaBV
Fonte: Juliana Bento (2020).

Berçário da flora regional/ Fonte: Caio Coronel

Os grupos ecológicos  são formados 
por espécies que apresentam 

caractertisticas biológicas comuns 
como por exemplo, regeneração 
natural e padrão de crescimento, 
sendo classificados em pioneiras, 

secundárias e clímax. Esses 
grupos são muito utilizados em 

recuperação de área degradadas e 
reflorestamento. 

Aproveite sua visita 
ao RBV e aborde 
esse e demais 
assuntos sobre 
a diversidade 
ecológica com 
seus alunos!

Todas as primeiras segundas-feiras 
do mês são distribuídas mudas de 

espécies arbóreas nativas e medicinais. 
O público 

alvo são os 
residentes 
no entorno 
do RBV e 
cidadãos 
de Foz do 

Iguaçu.

Muda de ipê-rosa (Handroanthus heptaphyllus)
Fonte: Juliana Bento (2020).
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Banco de Sementes

Para colaborar com a biodiversidade da flora 
local são mantidos dois bancos de germoplasma. 
O Laboratório de Sementes possui uma câmara 
fria, onde as sementes coletadas são armazenadas 
em condições especiais, seguindo alguns fatores, 
como a umidade do ar e temperatura controlada, 
permitindo que o embrião da semente permaneça 
em dormência, mas não perca seu poder 
germinativo.

A conservação da flora é essencial para 
o equilíbrio do ecossistema, além de ser o 
principal responsável pela regulação dos ciclos 
biogeoquímicos como da água e do carbono. 
Também colabora na conservação do solo, 
mantendo seus nutrientes e componentes 
microbiológicos. A flora da mata atlântica é uma 

As áreas protegidas (Refúgios e Faixa 
de Proteção) da Itaipu Binacional foram 
classificadas como zona-núcleo da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), título 
concedido em 2017 à margem direita. 
E, que se equipara a título de Patrimônio 
Mundial da Humanidade. A chancela é do 
Programa “O Homem e a Biosfera” (MaB, na 
sigla em inglês) da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO). O Refúgio Biológico Bela Vista 
(RBV) foi nomeado o Posto Avançado da 
Reserva da Biosfera, por ser considerado 
um centro de divulgação e desenvolvimento 
de projetos de proteção da biodiversidade, 
do desenvolvimento sustentável e do 
conhecimento científico e tradicional da Mata 
Atlântica.

Diversidade de Sementes e frutos secos da Flora da Mata 
Atlântica armazenados no Laboratório de Semente do RBV/ 
Fonte: Juliana Bento (2020).

Angico-vermelho (Parapiptadenia rigida).
Fonte: Juliana Bento (2020).

Aproveite e 
pesquise com 
seus alunos 
quais são essas 
espécies e qual a 
sua importância 
para nosso meio 
ambiente!

das mais importantes do planeta, pois apresenta 
características endêmicas, ou seja, é um berço de 
espécies que só se encontra ali.
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HORTO DE PLANTAS MEDICINAIS

Alecrim, orégano, camomila, hortelã, boldo-
do-chile, melissa, capim limão e manjericão. O 
que essas plantas têm em comum? Além de 
serem aromáticas, elas possuem propriedades 
terapêuticas.  Qual desses chás você geralmente 
toma depois de um longo dia de trabalho, seja para 
relaxar ou tirar um mal-estar? Ou aquele tempero 
que não pode faltar? 

Sabemos que há milhares de anos as plantas 
são utilizadas como recursos terapêuticos. Os povos 
indígenas têm muito forte em sua cultura o uso de 
preparações e infusões de ervas para as curas. Na 
região oeste do Paraná essa prática é bastante 
difundida, inclusive a tradição iniciou pela nação 
indígena Avá-Guarani.  

Em 2003 as instituições de ensino, pesquisa e 
extensão como a Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE) e Universidade Paranaense (UNIPAR), 

Mudas de plantas medicinais no Horto do RBV
Fonte: Juliana Bento (2019).

juntamente com o apoio da Itaipu Binacional, 
deram início às pesquisas de plantas medicinais na 
região oeste do Paraná, atuando em prol da cadeia 
de produção dessas plantas, agregando valor ao 
saber popular. O resultado da pesquisa foi um 
livro publicado em 2009, com o título de “Plantas 
Medicinais: Nativas dos Remanescentes Florestais 
do Oeste do Paraná”. Um dos aliados para o 
sucesso do projeto é o Horto de Plantas Medicinais 
localizado no RBV. 

Vamos conhecer agora os trabalhos que são 
desenvolvidos nesse espaço!

O horto possui uma área de aproximadamente 
2,0 hectares que compõem um banco de 
germoplasma com cerca de 120 espécies de 
plantas medicinais nativas e exóticas, entre elas: 
arnica (Solidago chilenisis), guaco (Mikania 
glomerata), orégano-miúdo (Origanum vulgare), 
melissa (Melissa officinalis), chambá (Justicia 
pectoralis), lavanda (Lavandula dentata), burrito 
(Aloysia polystachya), carqueja (Baccharis trimera) 
e poejo (Mentha pulegium). 

Anualmente são produzidas cerca de 50 mil 
mudas. O objetivo é o fornecimento dessas mudas 
a agricultores, comunidades tradicionais, unidades 
de saúde, pastorais, escolas e universidades, para 
a implantação de hortas, atividades educativas e 
pesquisas. Isso fortalece o Programa Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos  em torno do 
reservatório da usina, no Brasil e no Paraguai, que 
tem por objetivo o seu uso sustentável e racional 
e o desenvolvimento da cadeia produtiva e da 
indústria desses produtos.   

O projeto de plantas medicinais presente do 
RBV foi também responsável pela capacitação de 
diversos profissionais da saúde para a prescrição de 
plantas medicinais, o que incentivou a criação de 
hortos municipais e o cultivo orgânico de espécies 
medicinais, aromáticas e condimentares por 
agricultores familiares, fomentando sua extração de 
modo sustentável, preservando os remanescentes 
florestais e criando alternativas para diversificação 
nas pequenas propriedades.
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Exsicata de Ruellia coerulea rosea armazenada no horto 
de plantas medicinais do RBV.
Fonte: Juliana Bento (2019).

O que são coleções botânicas?
As coleções botânicas são ferramentas que 

compõe e trazem uma série de informações sobre 
e taxonomia, classificação, morfologia, distribuição 
da flora, facilitando a identificação, sendo geralmente 
elaboradas nos formatos de exsicatas, conforme 
podemos observar na imagem ao lado. Ela consiste 
numa amostra da planta, que é prensada em estufa, 
e posteriormente transferida e armazenada nos 
herbários. 

Coleções relacionadas aos estudos florestais 
originalmente foram alocadas no Ecomuseu de 
Itaipu e até hoje compõem seu acervo. Em 2015 foi 
estabelecida uma parceria entre a ITAIPU e a UNILA 
– Universidade Federal da Integração Latinoamericana 
- para a criação de um herbário, localizado no Parque 
Tecnológico Itaipu, denominado Herbário Evaldo 
Buttura. Nesta colaboração, a ITAIPU cedeu ao novo 
herbário duplicatas de seu acervo botânico.

Você pode aprofundar ainda mais esse conteúdo 
em sala da aula. Abordar a importância das 

plantas, seus usos e origens, as plantas como fonte 
de medicamentos e nutracêuticos, 

morfologia das plantas, classificação 
botânica, técnicas de propagação de 

plantas, tipos de solo, sistemas de 
cultivo, , desmatamento, são apenas 

algumas sugestões do que pode 
ser aprendido tendo como base as 

plantas medicinais.
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CONSERVAÇÃO DA FAUNA

Outra ação socioambiental implantada pela 
Itaipu, depois do resgate dos animais na operação 
Mymba Kuera, foi proteger a vida selvagem 
local. Através do Programa “Gestão Ambiental”, é 
realizada a ação de Conservação da Biodiversidade 
Fauna que atua em duas importantes atividades: a 
Conservação e manejo ex situ de fauna silvestre e 
a Manutenção da saúde e do bem-estar da fauna 
regional, tendo como objetivo a conservação da 
diversidade faunística regional, a conscientização 
ambiental das comunidades do entorno do 
reservatório e dos turistas que visitam o RBV, e o 
desenvolvimento de tecnologias para a reprodução 
e conservação de banco genético da vida silvestre. 
Essas ações, realizadas no RBV, tornaram-se 
referência nacional em pesquisas de biodiversidade 
da fauna (CUBAS et al. 2017). 

Em 1980 foi implantado o Criadouro de 
Animais Silvestres (CASIB) inicialmente para 
receber e reabilitar animais resgatados na operação 
Mymba Kuera, e depois, dedicado a realizar um 
trabalho duradouro de pesquisa e reabilitação da 
vida silvestre na região.

Zoológico Roberto Ribas Lange
O zoológico da ITAIPU, além da área de 

visitação, onde podemos conhecer os animais, 
suas curiosidades e a importância da conservação 
das espécies, tem sua estrutura composta por um 
setor de reprodução, onde animais em risco de 
extinção se reproduzem e são mantidos para fins 
de conservação, o setor de nutrição, onde são 
preparadas as refeições de todos os animais que 
vivem no zoológico e que são atendidos no hospital 
veterinário, o criatório de animais para alimentação 
(como ratos e coelhos que servem de alimentos 
para cobras, algumas aves e felinos), além de   
uma plantação para a produção de alimentos para 
animais herbívoros.

Mamãe anta e seu filhote  (Tapirus terrestris)
Fonte: Rubens Fraulini.

Conservação in situ e ex situ: o 
primeiro é o método de conservação 

que visa à preservação das 
populações de espécies em seu 
estado natural de ocorrência na 
natureza, enquanto o segundo é 
a conservação realizada fora dos 

ecossistemas naturais (JOSÉ (2010); 
SIMON (2010); CNFLORA (2016.)

Filhotes de onças-pintada (Panthera onca).
Fonte: Itaipu Binacional

Mais informações sobre esse espaço 
e os animais que o compõe serão 

abordadas no tópico Trilha dos Animais.
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Além dessas estruturas, o zoológico também 
dispõe de um hospital veterinário, onde são 
atendidos animais silvestres do RBV e da região 
de influência da hidrelétrica, encaminhados por 
órgãos ambientais e de um quarentenário, espaço 
reservado ao monitoramento sanitário de novos 
animais que irão integrar-se ao plantel, buscando 
evitar a introdução de doenças.

No RBV, no decorrer de sua história, já foram 
reproduzidos mais de mil animais de 42 espécies. 
O índice de sobrevivência dos filhotes é superior a 
70% (ITAIPU, 2018). Segundo Cubas et al. (2017), 
1129 animais nasceram no zoológico da ITAIPU, 
entre 1988 e 2016. Destes, 681 são mamíferos, 
307 são aves e 141 são répteis. É importante 
destacar algumas espécies ameaçadas de extinção 
que foram aquireproduzidas, como a onça-pintada 
(Panthera onca), o cervo-do-pantanal (Blastocerus 
dichotomus), a harpia (Harpia harpyja), o mutum-
de-penacho (Crax fasciolata), o veado-bororó 
(Mazama nana) e a anta (Tapirus terrestris).

O setor de Reprodução para a Conservação da 
fauna do ZRRL é também referência em técnicas de 
reprodução em cativeiro de espécies importantes 
como a onça-pintada e a harpia, além de ser um 
centro de ensino e contribuição para a formação 
acadêmica de estudantes e pesquisadores.

Dentre os trabalhos desenvolvidos, podemos 
citar como um caso de bastante sucesso a 
reprodução assistida das harpias. O gavião real, 
como é também conhecido, é uma ave de grande 
porte que vive na camada superior das árvores de 
florestas tropicais, e é o animal símbolo do Paraná, 
presente até mesmo no Brasão de Armas do Estado. 
Com a destruição de seu habitat natural, essas aves 
foram praticamente erradicadas na Mata Atlântica.

Gavião real/Harpia (Harpia harpyja)
Fonte: Itaipu Binacional.

Namoro das Harpias no cativeiro.
Fonte: Itaipu Binacional (2019).

No ano de 2000, trazida por policiais 
ambientais, chegou ao Refúgio Biológico o 
primeiro exemplar (macho) de harpia. A partir daí, 
a equipe do RBV iniciou os protocolos de manejo 
e reprodução da espécie, chegando ao êxito em 
2009, com o nascimento do primeiro filhote.

Nos anos seguintes, a ITAIPU tornou-se a 
maior referência em reprodução ex situ de harpia 
no Brasil. A equipe do RBV continuou ampliando 
suas técnicas com a construção de um viveiro de 
transição, onde filhotes de idades diferentes podem 
passar por uma experiência de convívio social e 
exercitar sua capacidade de voo, tendo resultados 
surpreendentes. 

Como evidência do sucesso reprodutivo das 
harpias na ITAIPU, em 2017 ocorreu, pela primeira 
vez no Brasil, o nascimento do primeiro filhote de 
segunda geração em cativeiro, ou seja, o primeiro 
animal cuja mãe também nasceu em cativeiro. 

Aproveite a diversidade de animais 
do RBV e converse com seus alunos 
sobre a importância da 
preservação ambiental 
e do papel de cada 
animal no ecossistema, 
busque interligar 
a importância dos 
animais para a floresta 
e vice e versa!
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Primeiro filhote de segunda geração de harpia (Harpia harpyja) 
nascido na ITAIPU sendo alimentado.
Fonte: Itaipu Binacional.

Hospital Veterinário (HV) localizado no Refúgio Biológico Bela 
Vista. Equipe técnica do HV. 
Fonte: Juliana Bento, Rubens Fraulini.

Curiosidade: O 
gavião-real ou a 
harpia (Harpia 
harpyja) faz parte 
do brasão do estado 
do Paraná. É a maior 
ave de rapina do 
Brasil, atingindo 
quase 1,2 metros 
de comprimento 
e 2,5 metros de 

envergadura, variando de 4,5 a 10 quilos. Vive 
preferencialmente nas matas mais densas 
e altas, sendo encontrada na Amazônia e Rio 
Grande do Sul. Atualmente é desconhecida a 
sua situação no território paranaense, pois há 
mais de 10 anos não existe constatação de sua 
presença, acreditando-se estar extinta no Estado, 
o que se deve pelo intenso desmatamento, que 
acabou com seu hábitat natural.

Com o trabalho de reprodução das harpias, 
a ITAIPU   busca contribuir com a diversidade de 
plantéis no mundo e com a conservação da espécie. 
O sucesso reprodutivo abriu novos horizontes 
para os futuros programas de reintrodução em 
áreas protegidas. Expandiu-se então, a expectativa 
da criação de uma rede de trabalho com várias 
instituições, que somam esforços para manter 
uma população diversa e distribuída em diferentes 
centros de reprodução no Brasil, Paraguai e 
Argentina, visando o repovoamento em áreas 
protegidas e sustentáveis (CUBAS et al. 2017). Até 
2019, 49 harpias nasceram no RBV, compondo 
um plantel (grupo de animais selecionados) de 34 
exemplares da espécie no referido ano.

Atualmente, o RBV possui cerca de 400 
animais no zoológico. Para cuidar da saúde de todos 
eles, o RBV conta com um Hospital Veterinário, 
que permite o atendimento clínico, laboratorial, 
cirúrgico, e a internação de animais em tratamento, 
além de possuir equipamentos de radiologia, 
ultrassonografia, videolaparoscopia, odontologia 
dentre outros, proporcionando um atendimento 
veterinário de qualidade.

Além disso, a ITAIPU apoia os órgãos 
governamentais de proteção à fauna, prestando 
serviços veterinários, de criação e reabilitação de 
animais de vida livre feridos, doentes e órfãos. 
Os animais reabilitados retornam ao ambiente de 
origem sempre que possível. De 2006 a 2016, 
foram atendidos 988 animais, uma média de 90 
animais atendidos por ano (CUBAS et al. 2017).

Hospital Veterinário
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Canal da Piracema.
Fonte: Itaipu Binacional.

CANAL DA PIRACEMA

Você sabia que a Itaipu também desenvolve 
ações em prol da conservação da fauna de peixes? 
Em dezembro de 2002 foi inaugurado o “Canal do 
Piracema”, um sistema semi-natural para transposição 
das espécies migratórias.

O desnível médio entre o reservatório e o 
Rio Paraná é de 120 m. Como a usina é muito 
alta, o Canal precisa ser longo. Possui 10,3 km de 
extensão, sendo aproximadamente 6 km de leito 
natural do Rio Bela Vista e 4 km de área construída 
- que intercala canais de concreto do tipo escadas e 
lagoas, propiciando áreas de descanso para os peixes 
que estão subindo rumo ao reservatório. Graças a 
esta passagem lateral, os peixes podem contornar 
a barragem e alcançar as áreas de reprodução e 
berçários naturais acima da Usina, no período de 
migração reprodutiva (Piracema). 

Muitas informações sobre como o Canal 
contribui para a migração e conservação dos peixes 
têm sido obtidas graças a projetos de marcação. 
Indivíduos de espécies migratórias são capturados 
no Canal, no reservatório de ITAIPU ou na usina de 
Yacyretá (também no rio Paraná, 400 km à jusante 
de ITAIPU); recebem  um microchip (interno), que 
contém um número individual, e uma marca externa. 
Quando o peixe se aproximar de algumas das 5 
antenas distribuídas no Canal da Piracema, o número 
do chip, data e hora de passagem são registrados. 
Uma vez fora do Canal, o destino do peixe pode ser 
conhecido com a colaboração de pescadores, que 
observam a marca externa e avisam ITAIPU, sendo 
recompensados com um brinde. 

Este projeto já permitiu saber que os peixes 
circulam no canal nos dois sentidos, ascendente, em 
direção ao reservatório, e descendente em direção 
ao rio Paraná; que mesmo após sair do Canal, os 

peixes são capazes de encontrá-lo muito tempo 
depois (uma curimba foi a recordista, com quase 
seis anos de intervalo entre os registros). Foi possível 
comprovar, ainda, que pelo menos quatro espécies 
- o dourado, (Salminus brasiliensis), o pintado 
(Pseudoplatystoma corruscans), a piracanjuba 
(Brycon orbignyanus) e a curimba (Prochilodus 
lineatus), que saem dos elevadores para peixes de 
Yacyretá, são capazes de percorrer mais de 400km 
de rio, encontrar a entrada do Canal da Piracema 
e percorrê-lo todo, sendo registrados na saída do 
sistema. 

Além deste projeto, já bastante consolidado, 
outras pesquisas de vanguarda são realizadas no 
Canal; são exemplos os estudos para elucidar a 
estrutura genética das populações de peixes, em 
parceria com a Unila (Universidade Federal da 
Integração Latinoamericana), e trabalhos que visam 
utilizar o DNA ambiental como ferramenta para 
substituir os métodos tradicionais de inventário 
de espécies, economizando recursos e reduzindo 
impactos ambientais (um convênio com a UFPR - 
Universidade Federal do Paraná).

Conforme as pesquisas avançam, fica mais claro 
o papel do Canal como corredor de biodiversidade 
aquático, interligando as populações de peixes 
ao longo do rio Paraná. Além de contribuir para a 
conservação das 21 espécies migratórias, o Canal 
abriga um total de 198 espécies de peixes, das 
221 conhecidas na região - algumas sedentárias 
e de pequeno porte, como lambaris, pequiras e 
cascudos. Sendo uma área protegida por ITAIPU o 
Canal constitui, portanto, um refúgio para todas as 
espécies nativas, migratórias ou não,  cada uma com 
um papel único e fundamental para o equilíbrio e 
sustentabilidade das comunidades aquáticas.

Lambaris no Canal da Piracema.
Fonte: Itaipu Binacional.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Desde a criação do Refúgio Biológico Bela 
Vista, a percepção de Educação Ambiental 
sempre foi base das ações executadas e que 
hoje são exemplos de gestão ambiental.

As bases da Educação Ambiental estão 
representadas nos serviços prestados pelo RBV, 
que respeitam os pilares da sustentabilidade, 
são fundamentados na pesquisa em prol da 
biodiversidade e do ecossistema, colaboram 
com a construção de consciência ambiental de 
sua comunidade,e, ainda, gera economia através 
do turismo. O seu modelo de gestão mostra que 
é sim possível desenvolver e conservar.

TURISMO EDUCATIVO

Foz do Iguaçu tem um grande potencial 
turístico e a Itaipu tem em seu escopo o 
atendimento ao turista em suas instalações. 
Atrelado ao turismo tradicional, são 
disponibilizados atendimentos gratuitos às 
instituições, escolas e universidades. Com uma 
linguagem proporcionalmente acessível, as 
informações são repassadas para despertar nas 
crianças e jovens o interesse na conservação 

A visita ao Refúgio Biológico Bela Vista acontece 
através de Trilhas Interpretativas, que serão agora 
apresentadas!

Para mais informações sobre o 
agendamento de visitas institucionais 

ao Refúgio Biológico Bela Vista, 
acesse: www.itaipu.gov.br/turismo/

visita-tecnica-institucional.
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As atividades realizadas nesse espaço 
possibilitam a fixação de conteúdos abordados 
em sala de aula e o aprimoramento técnico 
dos estudantes, uma forma de conhecer 
e explorar a outra face do conhecimento, 
enriquecendo o aprendizado e possibilitando 
sua participação ativa. Dessa forma, desenvolve-
se o enriquecimento social e pessoal, 
cidadãos conscientes dos valores históricos, 
culturais, geográficos e ambientais partindo do 
pressuposto do local visitado e sua história, 
visando à conservação e valorização dos bens 
naturais.

da biodiversidade e do patrimônio, além da 
importante contribuição da Itaipu para sociedade. 
Os roteiros pedagógicos compõem uma 
importante ferramenta para que os professores 
explorem mais a fundo a potencialidade de cada 
ambiente visitado com sua turma de alunos, 
com conceitos muito variados dentro das 
diversas áreas do conhecimento. 



TRILHAS INTERPRETATIVAS

Segundo Layrargues (2012) as “trilhas 
interpretativas” são utilizadas como ferramentas 
pedagógicas, sendo assim projetadas 
para serem dinâmicas e ecológicas. São 
frequentemente desenvolvidas em unidades 
de conservação porque contribuem para uma 
visão sistêmica do ambiente. Dessa forma, 
transmitem conhecimentos para a compreensão 
da problemática ambiental, influenciando-as a 
praticar mudanças no comportamento.

As trilhas guiadas do Refúgio Biológico 
são formuladas através de práticas presentes 
na Educação Ambiental, baseadas na conexão 
com o outro, ou seja, o relacionamento com 
outros seres humanos e com os demais seres 
vivos que nosso planeta sustenta, abordando 
de forma sistêmica concepções de qualidade, 
cuidado e responsabilidade (LUCA; ANDRADE; 
SORRENTINO, 2012).

As trilhas do RBV foram planejadas com 
uma dinâmica que aborda os conceitos de 
sustentabilidade, conservação e sentidos, 
onde todos os pontos oferecidos podem ser 
aproveitados, e o mesmo caminho pode ser 
feito de formas alternativas. São trilhas rústicas, 
que preservam ao máximo o ambiente natural. 

 
As trilhas disponíveis para a visitação no RBV 

são:
• Trilha da Sustentabilidade
• Trilha dos Sentidos 
• Trilha dos Animais 

Trilha da Sustentabilidade

Telhado verde do hall de entrada do Centro de Visitantes; 
pergolado de madeira com a espécie sete-léguas  (Podranea 
ricasoliana). Fonte: Juliana Bento (2020). Detalhe da alvenaria 
e beiral do telhado e detalhe de pedra no edifício do Centro 
de Recepção de Visitantes. Fonte: 3C Arquitetura e Urbanismo.
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Nessa trilha é possível visualizar as diretrizes 
e propostas da arquitetura verde que permeia o 
desenho arquitetônico do Refúgio Biológico. Logo 
no início do caminho, no Centro de Recepção dos 
Visitantes (CRV), é possível visualizar o telhado verde, 
que possui um sistema de drenagem que colabora 
com a refrigeração do ambiente.

Dentro do CRV, ao receber as primeiras 
informações sobre o Refúgio, o visitante consegue 
observar também que a edificação possui uma 
iluminação zenital, ou seja, uma técnica que permite 
que a luz natural penetre no ambiente, por meio 
de pequenas ou grandes aberturas criadas na 
cobertura.  

O pergolado que une as edificações é de madeira 
e seu sombreamento foi realizado com o plantio da 
trepadeira sete-léguas (Podranea ricasoliana) , que, 
além da sombra, embeleza o ambiente e serve de 
alimento para polinizadores.

Outra tecnologia utilizada foi a laje de cobertura 
isolada com lâmina de água, do edifício do Portinho, 
que tem a função de climatizar o ambiente. Também 
é realizada a captação de água bruta do reservatório, 
para utilização no espaço.

Mas o que é o Portinho? O espaço conhecido 
como Portinho é a base do Laboratório de 
Sedimentologia, onde é realizado o monitoramento 
sedimentométrico dos principais afluentes do 
reservatório. Monitorar e avaliar a qualidade da água 
são tarefas cuja finalidade visam garantir a segurança 
hídrica da usina. Para atender a esses objetivos, 
a Itaipu mantém uma série histórica de dados 
desde antes do enchimento do reservatório, bem 
como uma rede de monitoramento com estações 
localizadas no corpo central e braços do reservatório. 
As estações monitoram mais de 30 parâmetros de 
qualidade de água em todas as estações.

Em frente ao portinho é possível observar 
os tanque-redes no reservatório, aqui neste local 
tem caráter de pesquisa, cujo principal objetivo 
é fomentar o desenvolvimento sustentável da 
piscicultura,  conciliando eficiência produtiva e 
conservação ambiental, contribuindo diretamente 
para a segurança hídrica do reservatório.

Durante todo o percurso da trilha, você, 
professor, pode conferir na prática as ações de 
conservação da flora realizadas pela Usina. É possível 
verificar a área recuperada pela Itaipu na década de 
80 e perceber como o local passou por um processo 
ecológico e hoje está repleto de vida.

Para saber mais sobre a 
revitalização do espaço do 
RBV e os conceitos sobre 
arquitetura verde, acesse: 
http://www.3c.arq.br/15-
anos-rbv/.

Portinho localizado no RBV
Fonte: Juliana Bento (2020).

Tanque-redes localizado no Refúgio Biológico Bela Vista
Fonte: Itaipu Binacional.

Antes de trazer seus alunos para 
conhecerem as trilhas 
do Refúgio, trabalhe com 
eles em sala de aula a 
importância dos animais 
para a regeneração 
vegetativa, como funciona 
a polinização, dispersão de 
sementes e a competição 
entre as espécies. Todos 
esses conteúdos eles 
poderão comprovar na 
prática, durante a visita ao RBV. 
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Trilha dos Sentidos

Essa trilha permite, através das vivências 
educativas, a utilização dos cincos sentidos (tato, 
olfato, audição, paladar e visão) para a sensibilização 
com a natureza, aproveitando os recursos naturais 
ali presentes. Com paradas em pontos estratégicos 
da trilha, o visitante interage com o meio, desperta, 
se sensibiliza e entende que todos os organismos 
fazem parte de um mesmo ecossistema e que as 
relações são interdependentes. 

E como é, na prática, essa vivência? 
Abordaremos a seguir cada um dos sentidos e como 
ele é representado na trilha:

• Tato: a mata possui um festival de texturas, 
temperaturas e sensações. O solo, os troncos das 
árvores, folhas, frutos e sementes podem ser tocados 
durante seu passeio pela trilha.

• Olfato: Esse sentido pode ser explorado de 
vários modos, sendo um deles com o ato de realizar 
uma respiração profunda ao adentrar na mata. É 
possível conectar-se com a natureza, sentir seus 
cheiros, explorando as flores e plantas. Nesse ponto, 

Trilha no Refúgio Biológico Bela Vista.
Fonte: Juliana Bento (2020).

Sementes e Frutos Secos da Floresta Semidecidual.
Fonte: Juliana Bento (2020).

inclusive, existe um canteiro com plantas medicinais 
com várias espécies, no qual é possível explorar seus 
mais diversos cheiros.

• Audição: Nesse ponto é possível explorar os 
sons da natureza, desde o vento passando pelos 
bambuzais até o som que ele faz nas folhas das 
árvores. Além disso, se atente para o som do canto 
das aves, que acompanham todo o percurso.

• Paladar: As atividades relacionadas a esse 
sentido se dão como forma a incentivar uma 
alimentação mais natural e saudável, e conhecer 
novos sabores. Se durante a visita, plantas como 
guabiroba, uvaia, pitanga estiverem em período de 
frutificação estimule os alunos a experimentar.

• Visão: Esse ponto fica estrategicamente 
localizado para a vista da mata ciliar, próximo do 
reservatório. Aborde como é esse sentido nos mais 
diversos animais, como alguns possuem visão de 
longo alcance e outros são praticamente cegos.

Você sabia que a vocalização das aves 
é sua forma de comunicação, podendo variar 
desde um canto nupcial a um sinal de alerta 
ou marcação de território? Pesquise mais sobre 
assunto com seus alunos, e depois venha até o 
Refúgio para conhecer melhor esse som!

Que tal abordar 
os cinco sentidos 
em sala de aula 
e depois pedir 
para seus alunos 
os identificarem 
durante a 

visita ao RBV? Compreender os 
sentidos, estimular as sensações 
e autoconhecimento são apenas 
algumas premissas que podem ser 
aprendidas com esse conteúdo!
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Trilha dos Animais 
Localizado no RBV, o Zoológico Roberto Ribas 

Lange foi construído em 2004, e integra hoje a 
chamada Trilha dos Animais. Atualmente passou 
a ser uma unidade de educação e conservação 
ambiental de referência no Brasil, principalmente 
por sua forma diferenciada de operar. Seu objetivo 
é abrigar as espécies nativas da mata atlântica de 
interior, valorizando a biodiversidade regional.

São aproximadamente 160 animais em 
exposição, entre eles mamíferos, aves, répteis e 
anfíbios. Muitos chegaram à unidade através de 
órgãos ambientais, sendo resgatados de tráfico ilegal 
ou vítimas de atropelamento, e ali permaneceram 
por não conseguirem mais sobreviver caso fossem 
reinseridos na natureza. Existem também animais 
que fazem parte de programas de conservação ex 
situ e portanto possuem um papel importante para 
a garantia de material genético dessas espécies. 
Como exemplo, temos as onças-pintadas, as 
harpias e as antas.

Os recintos do RBV possuem um diferencial 
dos demais zoológicos. Além de projetados numa 
proporção maior do que orienta a normativa do 
IBAMA, por ficarem no meio da mata, retratam 
uma característica semelhante ao habitat natural, 
favorecendo o bem-estar animal.

As visitas aos recintos são monitoradas e 
controladas, com grupos de até 24 pessoas 
(turísticas) e 40 pessoas (institucionais), pensando 
na redução do stress dos animais. A trilha segue um 
roteiro relacionando interações e níveis tróficos dos 
ecossistemas, como a Cadeia Alimentar, Hábitos, 
Hábitat e Extinção, os quais conheceremos a seguir.

 
Cadeia alimentar
A cadeia alimentar constitui uma contínua 

transferência de energia entre os seres de um 
ecossistema, com a finalidade alimentar, ou seja, 
é uma sequência de seres vivos que servem de 
alimentos para outros. Cada ser vivo tem um papel 
fundamental nessa cadeia, e a falta de qualquer um 
deles pode desencadear um desequilíbrio ambiental 
de proporções gigantescas.

Durante a visita nas trilhas do RBV, você consegue 
perceber os três componentes nos quais uma cadeia 
alimentar basicamente se divide: seres produtores, 
consumidores e decompositores. 

A trilha dos animais permite que uma 
série de conteúdos sejam estudados com 
os alunos, antes, durante e depois de 
realizá-la. A vivência com os animais pode 
ser abordada tanto em disciplinas como 
ciências da natureza, geografia e história, 
quanto no português, matemática, artes 
e áreas afins. Conheça a seguir toda a 
diversidade que essa 
trilha apresenta, 
e aproveite a 
oportunidade para 
explorar com os 
estudantes todo seu 
potencial!

 Você sabe quem foi Roberto Ribas 
Lange?

Roberto Ribas Lange (1948-1993) foi biólogo 
e trabalhou na área ambiental da Itaipu Binacional, 
sendo um dos líderes da Operação Mymba Kuera 
e um dos idealizadores das ações como: corredor 
de Biodiversidade, Refúgios Biológicos, faixa de 
proteção do Reservatório, além de cooperar na 
elaboração do Plano de Recuperação do Refúgio 
Biológico de Santa Helena. Foi professor e 
integrou o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) como representante das Organizações 
ambientais da região sul do Brasil. Faleceu m 
1993, durante uma inspeção em Salto Caxias no 

Rio Iguaçu. O 
Zoológico foi 
batizado com 
seu nome 
em forma de 
homenagem e 
agradecimento 
por todas as 
ações que 
desenvo lveu 
em sua 
passagem pela 
Itaipu.

Roberto Ribas Lange (1948 – 1993)
Fonte: Itaipu Binacional.
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Explore esses conceitos em sala da aula e venha 
até o Refúgio para conhecê-los e identificá-los na 
prática!

Hábitos 
Os animais diariamente exercem diversos 

comportamentos para alcançarem seus objetivos, sua 
sobrevivência e manterem suas demandas fisiológicas, 
como se alimentar, reproduzir e defender seu território. 
Os conjuntos de comportamentos rotineiros e comuns 
a uma espécie compõem seus hábitos que, por 
exemplo, podem ser noturnos ou diurnos, carnívoros 
ou herbívoros, alguns cavam tocas, outros enterram 
alimentos, alguns escalam árvores e comem seus 
brotos, já outros ajudam na polinização das flores, cada 
hábito traz uma pequena modificação e dinamismo no 
ambiente, contribuindo para a renovação das florestas e 
campos e até mesmo no controles de pragas, ajudando 
a regular todo o ambiente onde vivem. No percurso 
da trilha é possível observar e conhecer animais 
de diferentes hábitos, como por exemplo, a coruja-
orelhuda que possui hábitos noturnos e por isso está 
sempre bem quieta durante o dia e o furão que possui 
hábitos diurnos e sempre está bem ativo à luz do dia. 

Que tal preparar uma lista com os animais nativos 
da região oeste do Paraná, de hábitos noturnos e 
diurnos, e vir para a trilha para conferir quais deles você 
pode encontrar no Refúgio?

Extinção
Diversos fatores podem causar o desequilíbrio 

ambiental, contribuindo assim para a extinção de 
espécies, subespécies ou grupos. Algumas das causas 
mais comuns de extinção de animais são: poluição, 
queimadas, caça, venda ilegal, mudanças climáticas, 
desmatamento e introdução de espécies exóticas. 

Geralmente animais reconhecidos por topo de 
cadeia, como a onça-pintada (Panthera onca) e a 
harpia (Harpia harpyja), estão ameaçados de extinção 
ou pela perda de habitat ou pela caça. Sergio et al. 
(2006) e Martins (2016, p.73), ressaltam que esses 
predadores são considerados excelentes indicadores da 
alta diversidade de um ecossistema e contribuem para 
o estabelecimento de diretrizes para a conservação da 
biodiversidade.

Esses dois animais, em especial, podem ser vistos 
durante a visita à Trilha dos Animais, no RBV. Além disso, 
conforme já informado anteriormente, são cases de 
sucesso no programa de reprodução e conservação da 
fauna da Itaipu. No caso das harpias, Itaipu é referencia 
mundial no que se refere a reprodução em cativeiro.

Habitat 
O termo “habitat”, traduzido do latim “ele 

habita”, é um conceito usado na Ecologia, 
relacionado ao local onde uma determinada espécie 
vive e se desenvolve. Por tanto, são locais onde as 
condições ambientais determinam se poderá ocorrer 
o estabelecimento de populações de uma ou mais 
espécies de forma viável. Como exemplo, temos o 
habitat da anta, que são matas próximas a lagos e 
cursos de água, em zonas tropicais.

Coruja-orelhuda (Asio Clamator), jacaré-de-papo amerelo 
(Caiman latirostris). Fonte: Juliana Bento. 

Filhotes de Harpia (Harpia harpyja) no recinto do Refúgio 
Biológico Bela Vista. Fonte: Itaipu Binacional.
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Anta-brasileira (Tapirus terrestris).
Fonte: Juliana Bento (2020).



 Você conhece a história da Nena?
A Nena é um exemplar de onça-pintada 

(Panthera onca) melânica, ou seja, possui alta 
concentração do pigmento melanina na pele, o 
que torna sua pelagem mais escura.

Ela vivia em uma Unidade de Conservação no 
Mato Grosso do Sul, onde chegou ainda filhote.

Em 2016 ela passou a integrar o plano de 
conservação do RBV e foi colocada em contato 
com o macho Valente, gerando assim o primeiro 
filhote a nascer nesse espaço, a fêmea Cacau.

Em 2019, mais dois filhotes nasceram do 
casal: a Poty e o Pytu, demonstrando assim todo 
o carinho, cuidado e compromisso da equipe do 
Refúgio com a conservação de biodiversidade.

Professor (a)! Para a visita no RBV ou em outra unidade de conservação há alguns 

cuidados a serem cumpridos e observados! Vamos conhecê-los?

• Todas as visitas são guiadas pelos nossos amigos (as) monitores do Centro de 

Turismo da Itaipu (CTI) que, além de passar informações, prezam pela segurança 

do grupo, seguindo sempre à frente do grupo.
• Não se deve sair da demarcação da trilha.
• É importante utilizar filtro solar e repelente.

• De preferência, vir de calçado fechado e calça comprida.
• Não são permitidos alimentos na trilha.
• Manter-se hidratado é muito importante. Não esqueça de 
trazer sua garrafinha de água.
• Durante o percurso poderá encontrar animais de vida livre, 
como macacos, quatis, aves, teiús e cobras. Respeite!
• Escute, observe e sinta a conexão com a natureza.

Fotos: Itaipu Binacional.
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Além das Trilhas e dos locais já citados, o Refúgio 
Biológico possui também a Casa da vida. É um espaço 
dedicado as atividades educativas, desenvolvidas 
com a comunidade do entorno, estudantes, turistas 
e demais visitantes, com o objetivo de potencializar 
as dimensões da sustentabilidade, construindo uma 
relação de parceria para a conservação e valorização 
do patrimônio cultural. 

Casa da vida
Fonte: Juliana Bento (2020).

Todos os espaços do RBV possuem 

comunicação visual direcionada para 

a sensibilização e para a percepção da 

biodiversidade 
e suas relações 
no Ecossistema. 
Explore! 

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
Agora que você já conhece toda a estrutura 

do Refúgio Biológico Bela Vista, apresentaremos 
outras ações que são realizadas aqui ou que 
mantêm conexão com esse espaço, e que visam o 
desenvolvimento territorial sustentável e a segurança 
hídrica do reservatório.

Restauração de áreas degradadas

O comprometimento da ITAIPU Binacional 
com a questão ambiental se revelou antes mesmo 
do início das obras, através de estudos feitos em 
1974, que previam possíveis alterações na região 

Formação de cortina vegetal.
Fonte: Itaipu Binacional.

do Reservatório que seria criado, e recomendava 
ações para mitigá-las, quando não eliminá-las. 
Estes estudos resultaram na elaboração, em 1975, 
do primeiro instrumento de gestão socioambiental 
da Entidade, o Plano Básico para a Conservação 
do Meio Ambiente, em uma época em que a 
preocupação com as questões ambientais ainda 
eram incipientes, não apenas em nosso país, mas no 
mundo de uma forma geral. A preocupação com as 
questões socioambientais levaram a ITAIPU a ser a 
única empresa da Eletrobrás, até sua obrigatoriedade 
em 2001, a adquirir e recuperar a sua Área de 
Preservação Permanente - APP.   

Na década de 1970 o lado brasileiro do 
reservatório antes de se tornar propriedade de 
Itaipu, tinha o território quase que em sua totalidade 
consolidado como pastagem e agricultura e foi a 
partir deste cenário que foi dado início ao processo 
de restauração florestal.

Em 1979, a Itaipu iniciou ações para recuperar 
ambientalmente e delimitar fisicamente sua área 
com a implantação de uma cortina florestal (cortina 
ou renque de árvores). Neste período, foi criado o 
Viveiro Florestal, o qual foi apresentado anteriormente 
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nessa cartilha. A partir de então implantou um dos 
maiores projetos de reflorestamento já realizados por 
uma hidrelétrica no mundo.  

Faixa de Proteção 
A cortina florestal deu origem à Faixa de Proteção, 

que consiste em uma formação vegetal nas faixas 
de terra existentes nas margens do Reservatório de 
Itaipu, necessárias não somente para delimitação das 
áreas, mas também para a conservação de fauna e 
flora, e contribuição direta para a segurança hídrica. 

A Faixa de Proteção garante também a 
permeabilidade do solo, permitindo a drenagem da 
água das chuvas, reduzindo o volume das cheias, e 
possibilitando o abastecimento dos lençóis freáticos. 
Serve ainda como vitrine a céu aberto para ações 
de educação ambiental e suporte para a produção 
do conhecimento científico. Na imagem abaixo é 
possível observar como está a Faixa de Proteção 
atualmente.

Outro fator importante para garantir a qualidade 
e a conservação da água e do solo é a presença da 
mata ciliar nas margens dos afluentes que desaguam 
no reservatório de Itaipu, ou seja, a vegetação nativa 
distribuída nas margens dos rios, reservatórios e 
lagos, responsável por vários serviços ecossistêmicos, 
como por exemplo, ser fonte de hábitat, refúgio e 
alimento para fauna, manutenção do microclima, 
regulação da sedimentação e proteção do solo.

Áreas Protegidas
Para a implantação do complexo Barragem/

Usina hidrelétrica, a ITAIPU adquiriu uma área, no 
Brasil e no Paraguai, de mais de 235.500 ha, sendo, 
para o Reservatório, propriamente dito, 135.000 ha, 
no seu nível operativo normal, e mais de 100.000 
ha de Área Seca.

A área de proteção permanente atribuída à ITAIPU 
inclui a Faixa de Proteção, em ambas as margens, 
dois refúgios biológicos na margem esquerda, sete 
Reservas Naturais na margem direita e uma área de 
proteção ambiental binacional. Nos últimos 30 anos 
as ações socioambientais da Itaipu contribuíram para 
28% de restauração total da Mata Atlântica do estado 
do Paraná, colaborando com o reflorestamento de 
22 mil hectares de áreas protegidas por meio de 
plantio de mais de 26 milhões de mudas no Brasil e 
Paraguai (ITAIPU, 2018). Essas áreas são conectadas 
e exercem a função de corredores ecológicos. 

Corredor da Biodiversidade

Faixa de Proteção Florestal restaurada.
Fonte: Daniel Granvile (2018).

Professor (a), você sabe qual é a 
importância dos corredores de 

biodiversidade?
Os corredores ecológicos e de 
biodiversidade buscam mitigar 

os efeitos da fragmentação dos 
ecossistemas, 

promovendo a 
conexão entre 

diferentes áreas, 
com o propósito 
de proporcionar 
o deslocamento 

de espécies.
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OO corredor ecológico de Santa Maria faz a 
conexão entre a Faixa de Proteção da Itaipu, a RPPN 
da Fazenda Santa Maria e o Parque Nacional do 
Iguaçu, contribuindo com a conservação da flora e 
fauna da bacia do Paraná 3, minimizando o efeito 
ilha, que compromete a diversidade das espécies, e 
o risco de extinção.

Além da conexão com áreas de conservação 
nacionais, a Faixa de Proteção e as outras áreas 
protegidas de ITAPU fazem interligação com a 
Unidade de Conservação do Paraguai (Museu Moisés 
Bertoni), com a província argentina de Misiones 
e com o Parque Nacional de Iguazú (Argentina), 
formando um grande corredor de biodiversidade.

Corredor Ecológico de Santa Maria – Foz do Iguaçu - PR
Fonte: Itaipu Binacional.

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 
E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Serviços Ecossistêmicos são referentes aos 
benefícios que nós, seres humanos, obtemos da 
natureza, ou seja, são vitais para nosso bem-estar e 
para as atividades econômicas. 

Os serviços ecossistêmicos podem ser 
classificados a partir das suas funções, sendo eles: 

• Serviços de suporte: propiciam as condições 
necessárias para que os demais serviços possam ser 
disponibilizados à sociedade. Os benefícios ocorrem, 
em sua maioria, de maneira indireta e a longo prazo. 
Temos como exemplo: formação e manutenção da 
fertilidade do solo, ciclagem dos nutrientes, produção 
de oxigênio e a manutenção da biodiversidade 
(diversidade genética).

• Serviços de provisão: são os produtos 
que as pessoas obtêm do ecossistema, como por 
exemplo: alimento, fibras naturais, madeira, água, 
sementes, plantas medicinais, carvão vegetal.

• Serviços de Regulação: são aqueles que 
englobam os benefícios obtidos pela sociedade 
a partir da regulação natural dos processos 
ecossistêmicos, como a manutenção da qualidade do 
ar e o controle da poluição, por meio da regulação da 
composição dos gases atmosféricos, regulação dos 
ciclos hidrológicos, purificação da água, controle de 
enchentes, polinização, fertilidade do solo, controle 
biológico (doenças/pragas). 

• Serviços Culturais: são os benefícios que as 

pessoas obtêm a partir do contato com a natureza 
que contribuem para a cultura e as relações sociais, 
como por exemplo: patrimônio cultural, conservação 
da paisagem, inspiração, recreação, turismo.

Já os serviços ambientais são as atividades 
humanas que favorecem a conservação e melhorias 
dos ecossistemas. Os exemplos de serviços 
ambientais são, portanto, ações desenvolvidas 
pelos humanos em prol da conservação, auxiliando 
a manutenção do meio ambiente e dos serviços 
ecossistêmico fornecidos, como por exemplo, a 
restauração de áreas degradadas, recomposição 
da mata ciliar, e a conservação da biodiversidade, 
através de banco de germoplamas.

Portanto, os serviços prestados pelo RBV e 
pelas ações socioambientais da Itaipu podem 
ser considerados tanto como ecossistêmicos 
quanto ambientais, considerando que uma ação 
complementa a outra. Ao longo da cartilha foram 
citados diversos desses serviços.

Dica de leitura: Para aprofundar os 
conhecimentos sobre serviços ecossistêmicos e 
ambientais, leia a obra “Serviços Ambientais em 
Sistemas Agrícolas e Florestais na Mata Atlântica, 
2015”.
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Professor (a), você encontra 
mais informações sobre o 

patrimônio cultural de Itaipu 
na Cartilha do Ecomuseu. 
Para informações sobre 
turismo acesse: https://

www.turismoitaipu.com.br/.

Serviços Ecossistêmicos

Serviços Ambientais

* Serviços ecossistêmicos são os benefícios obtidos da natureza, direta ou indiretamente, por 
meio dos ecossistemas, a fim de sustentar a vida no planeta. Serviços ambientais são as ati-
vidades humanas individuais ou coletivas que favorecem, direta ou indiretamente, a preser-
vação, a conservação, a manutenção ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos (MEA, 2005).

Polinização

Lazer

Produção
de alimentos 

Formação
do solo 

Serviços Ecossistêmicos

Ecoturismo

Ciclagem de 
nutrientes 

Produção de 
matéria-prima

Regulação 
do clima 

Serviços 
culturais 

Provisão 
de água

Proteção contra 
enchentes

Sequestro e 
estoque de CO2

Conservação de 
biodiversidade

Energia renovável

Infiltração 
de água

14

Fonte: Guimarães et al. (2018).

Fonte: MMA 2020.
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USOS MÚLTIPLOS DO RESERVATÓRIO
O reservatório tem como finalidade principal a geração de energia, mas outras atividades também são 

permitidas de forma ordenada e fiscalizada por Itaipu. Estas outras atividades são denominadas “usos múltiplos 
do reservatório” e são organizados em categorias, sendo elas: Abastecimento e Saneamento; Área de Lazer; 
Pesca e Aquicultura; Acesso ao reservatório, Passagem e Diversos.
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Brasil

Paraguai

Monitoramento da qualidade 
da água

Tanques Redes/Psicultura

Corredor da Biodiversidade

Abastecedores Comunitários

Faixa de Proteção

Acesso de animais ao lago 
para beber água

Conservação do solo

Recuperação de nascente

Distribuidor de dejetos

Reserva indígena

Captação de água

Balneários

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

4

10

12

3

6

8

2

7

1

11
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Caro Professor! Esperamos que 
tenha desfrutado da leitura e que 
seu conteúdo sirva como apoio para 
suas aulas realizadas antes, durante e 
depois da visita ao Refúgio Biológico 
Bela Vista. Venha e desfrute de toda 
a natureza e energia que esse espaço 

tem a oferecer!
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SÍNTESE DE CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS

Esta tabela é um recurso pedagógico destinado à docentes do ensino fundamental I e II, no qual 
apresentamos resumidamente possibilidades pedagógicas e nexos conceituais entre as orientações curriculares 
e os conteúdos possíveis de serem explorados antes, durante e após a visitação ao Refúgio Biológico Bela Vista:
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MATÉRIA O QUE PODE SER TRABALHADO?

Arte

Com relação ao conteúdo de Arte, no espaço do Refúgio Biológico Bela Vista, 
será possível relacionar com cores, texturas, formas e sons. Além das 
alterações de cores da vegetação, é possível observar e trabalhar de forma 
criativa a diversidade das pintas ou manchas nos pequenos e grandes 
felinos. Em relação às sementes, além dos tamanhos e formas há várias 
possibilidades artísticas. As formas e tamanhos estão presente também na 
grande diversidade de folhas e troncos. A observação da natureza é muito 
importante para o despertar das percepções da arte, um ninho de 
passarinho, por exemplo, pode ser considerado utilizado como obra de arte. 
Os sons da natureza podem ser trabalhados como elementos de linguagem. 
Durante a caminhada pela Trilha dos Animais, ao escutar um som, pare e 
perceba a melodia. Aproveite o momento para explicar sobre a 
comunicação entre os animais. A Casa da Vida é um espaço adequado para 
realizar as atividades de arte com seus alunos usando a criatividade para 
explorar os mais diversos elementos encontrados ao ar livre, no RBV.

Educação
Física

As trilhas são consideradas uma atividade física associada com natureza. 
Associar os hábitos dos animais com as atividades físicas demonstrando na 
prática, por exemplo, o salto que as onças dão, ou a escalada que os macacos 
fazem para subir nas árvores. A Casa da Vida, assim como em diversos 
espaços do RBV podem ser utilizados para realizações de jogos e atividades 
físicas, desde que respeitem o ambiente. O Canal da Piracema, utilizado para 
as disputas da prática esportiva de canoagem é um bom exemplo disso.

Ciências
da

Natureza

Para o ensino de ciências, percebemos o RBV como um laboratório ao ar livre. 
A Trilha da Sustentabilidade traz os conceitos do desenvolvimento sustentável 
e aplicação de tecnologias ambientais. Durante o percurso são abordados 
aspectos sobre os impactos ambientais que a área sofreu durante a década de 
70 e 80 e como se regenerou. No deslocamento ao longo desta trilha há 
condições para fazer inferências sobre o papel dos microrganismos, a 
importância e funcionamento do ciclo de carbono, a importância da 
biodiversidade e suas relações com o meio. Na Trilha dos Sentidos o destaque 
é para a importância do corpo humano explorando os cinco sentidos, a 
importância da luz solar para a manutenção da vida no Planeta Terra, a relação 
da �oresta com o clima e o sistema de captação de água. Na Trilha dos Animais 
podem ser abordados conteúdos sobre a cadeia alimentar, ecossistemas 
aquáticos, a diferença entre invertebrados e vertebrados, interações entre 
predador e presa e os hábitos dos animais, além das características como 
morfologia, �siologia e interações ecológicas. Outras abordagens são a 
importância da conservação de espécies de topo de cadeia para o equilíbrio 
ecológico e a conservação da biodiversidade, o comportamento animal, a 
seleção natural, a diversidade genética e os impactos como a caça e o 
contrabando de espécies.

Geogra�a

Tanto no percurso das trilhas quanto no portinho, podem ser abordados 
conteúdos sobre os usos dos recursos naturais: solo e água no campo e na 
cidade, abordando a relação cotidiana do homem em seus espaços de vivência 
com a natureza e a responsabilidade socioambiental. Descrever as atividades 
extrativas (minerais, agropecuárias e industriais), de diferentes lugares, 
identi�cando as origens de produtos do cotidiano e os impactos ambientais 
oriundos dessas produções e extrações. Explicar como os processos naturais e 
históricos atuam na produção e na mudança das paisagens naturais e 
antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os a outros lugares, 
observando os componentes que atuam nos processos de modi�cação das 
paisagens. Identi�car as matérias primas utilizadas como insumo para diversas 
atividades, como a madeira, as rochas, os minérios. Relacionar a produção de 
resíduos e quais são as soluções propostas para sua diminuição. Comparar 
impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente físico 
natural. No portinho é possível discutir as unidades políticas-administrativas e 
suas fronteiras, além da gestão territorial, inclusive da Bacia Hidrográ�ca do 
Paraná 3, descrevendo o território e sua diversidade migratória que compõe a 
região. É possível realizar a identi�cação através das características das 
paisagens naturais e antrópicas (clima, relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no 
ambiente em que vive.
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