
 

 

 

 

Curso sobre Reintroduções, Translocações e Soltura Monitorada da Fauna 
Silvestre. 

DIAS 02, 03 e 04 de dezembro de 2016 

LOCAL Reserva Ecológica de Guapiaçu - RJ 

CARGA HORÁRIA  

 

30 horas/aula.  

NÚMERO DE VAGAS 15 

PÚBLICO-ALVO:  Profissionais e estudantes de Biologia, Medicina 
Veterinária, Engenharia Florestal, Gestão Ambiental e 
áreas afins. 

HORÁRIO: 

 

Sexta-19:00h às 23:00h  

Sábado- 07:00h às 23:00h  

Domingo-07:00hs às 12:00hs 

MINISTRANTE: 

 

 

 

Marcos Felipe da Rocha Pinto: Pós-graduado em Biologia, Manejo e Medicina da 
Conservação dos Animais Selvagens SENAC RIO \ RIOZOO \ CPRJ  
 
Médico Veterinário CRMV RJ 7713 UNIPLI, Perito Ambiental -Instituto Ecológico Aqualung, 
Consultor Ambiental ECP Rio, Diretor Geral e Instrutor da Selvagem em Foco Cursos 
Ambientais.  

 



 

 

 

EMENTA: 

 

 

 

 

 

 
1-Conceitos básicos 
 
2-Atividades pré-projeto 
 
3-Reintrodução e translocação- Planejamento das atividades preliminares 
 
4-Licenciamento e aprovação governamental 
 
5-Escolha da área de soltura e monitoramento de fauna 
 
6-Análise epidemiológica da área de soltura 
 
7-Pré-seleção dos animais para soltura  
 
8-Captura e imobilização 
 
9-Quarentena 
 
10-Avaliações clínica, epidemiológica e genética 
 
11-Exames clínicos; colheita de material biológico; realização de exames laboratoriais 
 
12-Metodologia para avaliação comportamental das espécies: 
 
13-Reabilitação, triagem e destinação 
 
14-Metodologia da soltura 
 
15-Metodologia do monitoramento pós-soltura 
 
16-Problemas pós-soltura 
 
17-Estudos de caso 
 



 

 

VALOR DO CURSO ATÉ DIA: 

 

À VISTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO OU 
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 

R$390,00  

 
PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO: 

 
R$450,00- Em até 12x sem juros  

 

VALOR DO CURSO. Inclui aulas teóricas e práticas diurnas e noturnas. Certificado com 

30hs/aula. 

EM CASO DE DESISTÊNCIA PELO PARTICIPANTE: 

O inscrito poderá optar por transferir sua inscrição para uma outra data agendada pela 

selvagem em Foco. (Cursos no Rio de Janeiro) 

Após a confirmação da inscrição não trabalhamos com reembolso no valor do curso  

 

VALOR DA HOSPEDAGEM NA RESERVA ECOLÓGICA DE GUAPIAÇU; 

ALOJAMENTO R$ 180,00 por pessoa. (Pagar no dia do curso) 

ACAMPAMENTO (BARRACA de 
CAMPING) 

R$ 120,00 por pessoa. (Pagar no dia do curso) 

 

INCLUSO; 2 diárias com Café da manhã, almoço e Jantar. 

TRANSPORTE:  

Valor de ida e volta: R$100,00 (pagar no dia do curso) 
 
Saindo do Aeroporto Santos Dumont- na cidade do Rio de Janeiro dia 02 de dezembro às 
14:00h. São Duas horas de viagem do Rio até a Regua (O Valor deverá ser pago no dia do 
Curso).  
 

O ponto de encontro será em frente a escultura e pintura de Santos Dumont. 
 
Telefone para contato: 21 988474222 Marcos Felipe 
 
O transporte de volta para o Aeroporto Santos Dumont irá sair da Regua dia 04 de 
Dezembro às 13:30h. A chegada ao aeroporto está prevista para às 16:00h. 

 Dicas: As passagens aéreas para o Aeroporto Galeão são mais baratas. O Aeroporto 

Galeão disponibiliza ônibus até o Aeroporto Santos Dumont. Ao retornar do curso 

podemos passar no Aeroporto Galeão e Rodoviária Novo Rio. 



 

 

http://www.riogaleao.com/transportes-e-estacionamento/onibus/ 

OBS: Em caso de desistência pelo participante, o inscrito poderá optar por transferir sua 

inscrição para uma outra data agendada pela selvagem em Foco sem custo adicional.  

Como a reserva da hospedagem e transporte são feitas imediatamente após a 

confirmação do pagamento da primeira parcela, não trabalhamos com reembolso do 

valor em caso de desistência pelo participante. 

 Os cursos da selvagem em foco não são cancelados mesmo em caso de chuva, pois 

sabemos que 80% dos participantes residem fora do estado do rio de janeiro e já tiveram 

despesas com passagens. 

O QUE LEVAR? 

Recomendamos levar roupa de banho, roupa escura ou camuflada, pen drive, lanterna, 

máquina fotográfica, capa de chuva e binóculo.       

A Reserva Ecológica de Guapiaçu disponibiliza roupa de cama para quem não puder 

levar. 

COMO CHEGAR? 

COMO CHEGAR NA RESERVA ECOLÓGICA DE GUAPIAÇU Rota Linha 

Vermelha (RJ) (A) -> RPPN Reserva Ecológica de Guapiaçu (B) Siga pela Linha 

Vermelha em direção a Petrópolis. Continue na Linha Vermelha e tome a direita para a 

rodovia BR 116 (Rodovia Washington Luiz - Pista Lateral). Passe pela primeira junção e 

em pouco tempo alcança-se a segunda junção onde a BR 116 deixa a Rodovia Washington 

Luiz - Pista Lateral e vira para direita na Via. Marginal. Pegue à direita e fique na BR 116 

para Teresópolis até chegar à junção com a RJ 122 em Guapimirim/Parada Modelo. Há 

um posto de gasolina e uma pequena cidade, existe um pórtico logo na entrada embaixo 

do qual passa a RJ 122. Toma-se então à direita para a RJ 122 em direção a Cachoeiras 

de Macacu e Nova Friburgo. No Km 32 há um radar fixo e um posto de gasolina 

desativado à direita, entre a esquerda na estrada asfaltada (Estrada Funchal/Guapiaçu) e 

continue nesta estrada por 11km até uma bifurcação com um bar à direita e placas 

apontando para Guapiaçú e Hotel fazenda Santo Amaro, aqui vire a esquerda e depois de 

500 metros cruze uma ponte, continue por mais 300 metros até uma curva fechada para a 

direita. Em seguida continue por aproximadamente 500 metros até cruzar uma pequena 

ponte, logo após a ponte toma-se à direita cruzando um portão que dá acesso à REGUA. 

 

http://www.riogaleao.com/transportes-e-estacionamento/onibus/


 

 

 

 

Rota Cachoeiras de Macacu (A) -> RPPN Reserva Ecológica de Guapiaçu – REGUA 

(B) Saindo do Centro do município de Cachoeiras de Macacu em direção ao Rio de 

Janeiro, pela RJ-116, deverá percorrer aproximadamente 7Km da mesma até chegar a 

uma bifurcação (próxima da Cervejaria Schincariol), onde deverá pegar a estrada da 

direita RJ 122 (Estr. Rio Friburgo). Segue pela RJ 122 por aproximadamente 3 Km até 

chegar um cruzamento, onde deverá dobrar a direita (estrada asfaltada (Estrada 

Funchal/Guapiaçu)) e continue nesta estrada por 11km até uma bifurcação com um bar à 

direita e placas apontando para Guapiaçú e Hotel fazenda Santo Amaro; aqui tome a 

esquerda e depois de 500 metros cruze uma ponte, continue por mais 300 metros até uma 

curva fechada para a direita. Em seguida continue por aproximadamente 500 metros até 

cruzar uma pequena ponte, logo após a ponte toma-se à direita cruzando um portão que 

dá acesso à REGUA. 

 



 

 

 

 

Rota Niterói (A) -> RPPN Reserva Ecológica de Guapiaçu – REGUA (B) Partindo 

das Barcas na Praça Araribóia - Centro de Niterói, siga em direção a Av. Visconde do 

Rio Branco até o encontro com a Av. Feliciano Sodré. Mantenha-se até que esta Avenida 

se torne Praça dos Expedicionários. Pegue a rampa de acesso à esquerda em direção a São 

Gonçalo / Cabo Frio. Siga em frente passando pela Av. do Contorno em direção à BR101 

(Rodovia Niterói-Manilha). Passará pela Polícia Rodoviária federal e seguirá em frente 

em direção a Manilha. Mantenha a direita e seguirá pelo viaduto. Na estrada é possível 

observar várias churrascarias e postos de abastecimento. Logo após o sinal de redução de 

velocidade mantenha à direita na BR101, também conhecida como Duques, essa estrada 

terá cerca de 39km até o próximo redutor de velocidade em frente ao Posto de 

Atendimento ao Cliente da Auto Pista Fluminense. A partir daí, manter-se a direita na 

descida do viaduto em direção a Itaboraí. Cerca de 1,9km vire à direita (atravessando a 

linha do trem) em direção à RJ 116 (Nova Friburgo). A partir desse ponto seguirá em 

frente por aproximadamente 35km. Nesse trecho passará por cinco radares fixos. Após o 

quinto radar terá uma curva leve para a direita, onde pode-se avistar a fábrica da Brasil 

Kirin (antiga Schincariol). Um pouco mais a frente entrará a esquerda junto ao Posto da 

Polícia Rodoviária Federal seguindo pela RJ - 122 por aproximadamente 3 Km até chegar 

um cruzamento, onde deverá dobrar a direita (estrada asfaltada (Estrada 

Funchal/Guapiaçu)) e continue nesta estrada por 11km até uma bifurcação com um bar à 

direita e placas apontando para Guapiaçu e Hotel fazenda Santo Amaro; aqui tome a 

esquerda e depois de 500m cruze uma ponte, continue por mais 300 metros até uma curva 

fechada para a direita. Em seguida continue por aproximadamente 500 metros até cruzar 

uma pequena ponte, logo após a ponte toma-se à direita cruzando um portão que dá acesso 

à REGUA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


