
Msc. Ligia Amorim
Bióloga e mestre pela Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia da USP. Especialista em Animais de Interesse 
em Saúde - Biologia Animal pelo Instituto Butantan. 
Atualmente faz doutorado em Biodiversidade na UNESP 
de São José do Rio Preto e é bióloga na Prefeitura 
Municipal de Peruíbe. Sua atuação prossional abrange 
as áreas de educação ambiental, e pesquisas voltadas 
para reprodução e história natural de serpentes. São 
nove anos de experiência dedicados às serpentes. Hoje 
seu principal interesse é investigar a biologia reprodutiva 
de jararacas insulares.
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE SERPENTES
COM ÊNFASE EM BIOLOGIA REPRODUTIVA
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- Biodiversidade, origem, caracterização e classicação das serpentes;

-  Diversidade de serpentes da mata atlântica;

- Serpentes de Ilhas;

- Introdução a Biologia reprodutiva de serpentes;

- Anatomia do sistema reprodutor, ciclo reprodutivo de machos e fêmeas,

 comunicação química, comportamento reprodutivo.

CONTEÚDO

- História Natural de Serpentes (alimentação, órgãos dos sentidos e 

mecanismos de defesa);

De caráter predominantemente teórico e expositivo, este curso de extensão consiste na exposição e discussão de conceitos 
associados às serpentes peçonhentas e acidentes ofídicos, com ênfase na Mata Atlântica do Sudeste. Por meio da abordagem 
da diversidade e biologia dos animais, bem como da dinâmica dos acidentes, da prevenção e primeiros socorros, espera-se 
que os alunos sejam mobilizados em suas atitudes e condutas em campo, para adquirir e desenvolver capacidades que lhes 

permitam trabalhar de modo seguro em ambientes naturais e saber como proceder em caso de acidentes.

APRENDA COM OS MELHORES PROFISSIONAIS E TODA ESTRUTURA DO INSTITUTO AMBIECCO!

01 e  02 de ABRIL

BIOLOGIA E ECOLOGIA DE

SERPENTES

CURSO DE EXTENSÃO

Clique aqui ou
escaneie o QR Code

para nalizar a inscrição!
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AMBIECCO .ORG.BR            @ INST I TUTOAMBIECCO      13 99726-4549

Clique aqui e
converse com nossa

equipe pelo WhatsApp!

https://forms.gle/NE9RuEgreC1PPEb88
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5513997264549&text&type=phone_number&app_absent=0
https://www.instagram.com/liginhamorim/
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SERPENTES PEÇONHENTAS E ACIDENTES 
OFÍDICOS COM ÊNFASE NA MATA ATLÂNTICA DO SUDESTE
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14h00 - 18h00 

Thiago Malpighi

Possui graduação em Ciências Biológicas e Pós-graduação 
lato sensu em Epidemiologia & Vigilância em Saúde. 
Biólogo na Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, 
onde desenvolve atividades de manejo in situ da fauna 
silvestre, incluindo serpentes peçonhetas.

 - Serpentes da Mata Atlântica: classicação, riqueza e diversidade;

- Espécies registradas na região da Baixada santista;

- Aspectos basicos da biologia, ecologia e conservação de 
serpentes peçonhentas, com ênfase no uso do habitat, alimentação 
e mecanismos/comportamentos de defesa;

- Conceitos sobre toxinas biológicas, dentição (áglifa, proteróglifa, 
opistóglifa e solenóglifa); glândulas de Durvenoy e glândulas de 
veneno; cinética craniana;

- Reconhecimento morfológico dos grupos de importância em 
saúde pública, bem como erros conceituais presentes em livros 
didáticos e na web quanto ao reconhecimento destes animais;

- Caracteristicas gerais e distribuição geográca dos gêneros 
Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus;

- Condutas seguras em campo;

- Noções gerais sobre manejo in situ (legislação, contenção, 
captura, transporte, translocação etc);

- OFIDISMO: Informações de Saúde (TABNET/DATASUS); 
Epidemiologia/Vigilância em Saúde; mecanismos de ação dos 
venenos, quadro clínico e tratamento. Acidentes Botrópico, 
Crotálico, Laquético e Elapídico; prevenção e primeiros socorros;

- Educação Ambiental e Ciência Cidadã.

CONTEÚDO

SAÍDA  DE CAMPO NOTURNA
OBSERVAÇÃO DE HERPETOFAUNA
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20h00 - 00h00 

Eduardo de Castro Francisco 

Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade 
Católica de Santos (2004) e Mestrando em Herpetologia 
na UNESP. Atua na área de herpetologia e biologia da 
conservação. Possui ampla experiência em Programas de 
resgate e monitoramento de fauna silvestre em processos 
de licenciamento ambiental. Atualmente desenvolve 
trabalho como analista ambiental e especialista em 
herpetofauna em projetos de licenciamento ambiental.

LOCAL:

Bairro do Guaraú, Peruíbe-SP
entorno do Mosaico de Unidades de Conservação
Juréia-Itatins. 

SAÍDA  DE CAMPO NOTURNA PARA OBSERVAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE (répteis e anfíbios)

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

Camiseta de manga longa;
Calça para campo;
Calçado Galocha (bota de borracha);
Lanterna (de preferência de cabeça);

Garrafa de água potável;
Lanche rápido;
Repelente;
Mochila com sacola plástica para proteger 
contra água.
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GUARAUZINHO

ARPOADOR

GUARAÚ

PARQUE ESTADUAL DO ITINGUÇU

mosaico de unidades de conservação
JURÉIA-ITATINS

Guigo, o Guia
Guilherme de Paula, também conhecido como Guigo o 
guia, é guia de turismo e monitor ambiental desde 2019. 
Está como representante dos Guias no CONTUR e atua 
diretamente com turismo receptivo, nos atrativos 
naturais, equipamentos turísticos e nas unidades de 
conservação do Mosaico de Unidades de Conservação 
Juréia-Itatins. Nascido e criado em Peruíbe, possui um 
vasto conhecimento de fauna e ora, nossas histórias, 
lendas, mitos e fatos relacionados a Peruíbe e região.

SAÍDA  DE CAMPO DIURNA
ARPOADOR - PARQUE ESTADUAL DO ITINGUÇU

02
04s

á
b

a
d

o

09h00 - 13h00 

LOCAL:

Bairro do Guaraú, Peruíbe-SP
Mosaico de Unidades de Conservação
Juréia-Itatins. 

PARQUE ESTADUAL DO ITINGUÇU – PRAIA DO GUARAUZINHO E ARPOADOR

Repelente e Protetor solar no mínimo fator 30;

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

Camiseta de manga longa;
Calça para campo;
Roupas para banho de mar;

Garrafa de água potável;
Lanche rápido;
Mochila com sacola plástica para proteger 
contra água.

Trilha do Guarauzinho ao Arpoador, vegetação primária, média de 40 minutos de duração com aproximadamente 2 km de trajeto e
elevação máxima 60m de altitude. Praia do arpoador, 100% deserta, possui 850m de extensão de faixa arenosa, possui a cachoeira
de água fria, uma corredeira de água doce e cristalina que deságua no meio da praia e possui um poço que permite tirar o sal do
corpo e se banhar na cachoeira, uma joia rara em Peruíbe
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