
  Projeto Pato-Mergulhão
  CHAPADA DOS VEADEIROS 

Objetivos do projeto  The Project objetives

Conhecer as estratégias

de uso de habitat 

adotadas pela espécie,

por meio de:

- Mapeamento da área de distribuição 

via SIG. 

- Capturas e marcações com anilhas e 

transmissores GPS, para coleta de dados 

biométricos, estimando o uso de 

habitat, dispersão e territorialidade.

- Registro de indivíduos, casais e famílias 

com estimativa do tamanho 

populacional e da área de vida.

- Identificação dos sítios reprodutivos, 

avaliando o sucesso reprodutivo, a 

dispersão dos filhotes e a localização de 

ninhos.

Analisar os impactos 

da interferência humana

na espécie, por meio de:

- Análise do estado de conservação 

dos ambientes utilizados pela 

espécie, a fim de propor possíveis 

áreas para criação de Sítio Ramsar.

- Mapeamento de projetos 

hidroenergéticos, agropecuários e de 

mineração no corredor que afetem a 

sobrevivência da espécie.

- Identificação de impactos dos 

atrativos turísticos dentro PNCV e em 

seu entorno imediato e também 

dentro de outras áreas no corredor. 

- Coleta de dados abióticos e bióticos 

nas áreas de ocorrência da espécie.

- Recomendações técnicas, de forma 

participativa, sobre manejo e 

conservação dos habitats da espécie, 

de acordo com a Lei das Águas e o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos 

do Estado de Goiás.

Estabelecer ações 

de educação e comunicação

sobre a espécie nas escolas, 

no trade turístico e em 

comunidades locais, 

por meio de:

- Campanhas com parceiros locais e 

divulgação de material sobre a proteção 

da espécie e seu habitat.

- Ações educativas e culturais, por meio 

de cursos para professores e estudantes.

- Promover reuniões de articulação e 

mobilização das instituições públicas, 

ONGs, comunidades locais e conselhos 

para a criação da Rede de Proteção do 

Pato-mergulhão, a fim de evitar a 

extinção da espécie nesta região.

Investigate the habitat 

use strategies adopted 

by the species, 

by means of:

- Mapping of its distribution area via GIS.

- Marking with GPS transmitters to 

collect of biometric data, of habitat use 

estimation, dispersion and territoriality.

- Recording of new individuals, couples 

and families with population size and 

area of   life estimation.

- Identification of reproductive sites, 

reproductive success evaluation, and 

juvenile dispersion nest locations.

Assess the impact

of human interference 

on the species by:

- Analysis of the conservation status 

of the species and its environments 

to propose Ramsar Site creation.

- Mapping the new areas for 

agriculture, mining and 

hydroenergetic power plants projects 

in the corridor that affect the survival 

of the species.

- Identification of the impacts of 

ecotourist sites within Chapada dos 

Veadeiros National Park (PNCV) and 

its surroundings areas and within 

other areas in the corridor.

- Technical recommendations, in a 

participative way, on the 

management and conservation of 

species habitat, according to the 

Brazilian National Water Law and the 

Goiás State Plan of Water Resources.

Establish education and 

communication actions on the 

species in schools, ecotourism 

trade and local communities, 

through:

- Campaigns with local partners and 

dissemination of materials on protection 

of the species and its habitat.

- Educational and cultural activities for 

teachers and students.

 - Meetings and mobilization with 

stakeholders (public institutions, NGOs, 

local communities and councils) for the 

creation of the Brazilian Merganser 

Protection Network to avoid the 

extinction of the species in this region.

O Fundo de Parceria para 

Ecossistemas Críticos (CEPF 

Cerrado) é uma iniciativa conjunta 

da Agência Francesa de 

Desenvolvimento, da 

Conservação Internacional, União 

Europeia, do Fundo Global para o 

Meio Ambiente, do Governo do 

Japão, da Fundação John D. e 

Catherine T. MacArthur e Banco 

Mundial. Uma meta fundamental é 

uma sociedade envolvida com a 

conservação da biodiversidade 

do Cerrado.

Instituto Amada Terra 

de Inclusão Social (IAT)

Rua do Pato Mergulhão, 

(Rua 9) Quadra 12, Lote 06, 

Estância Paraíso, Alto Paraíso, 

GO, Brasil. CEP 73.770-000 

55 62 3446-1715 

55 61 98142-5651 

55 61 98197-5757

Chapada dos Veadeiros, Goiás, Brasil



O Projeto “Evitando a Extinção 

do Pato-mergulhão no 

Corredor Veadeiros - Pouso 

Alto – Kalunga” tem por 

objetivo pesquisar e monitorar 

o Pato-mergulhão e realizar 

ações de conscientização 

pública e capacitação sobre o 

atual estado de conservação 

da espécie, na região da 

Chapada dos Veadeiros. 

O Projeto foi aprovado pelo 

Fundo de Parceria para 

Ecossistemas Críticos (CEPF 

Cerrado) no ano de 2017, com 

execução nos anos de 2018 e 

2019, sendo realizado pelo 

Instituto Amada Terra de 

Inclusão Social (IAT), com sede 

na cidade de Alto Paraíso de 

Goiás, no estado de Goiás, 

Brasil.

The project “Avoiding the 

extinction of the Brazilian 

Merganser in the 

Veadeiros, Pouso Alto, 

Kalunga Corridor” aims to 

research and monitor the 

Brazilian Merganser, and 

to raise public awareness 

on its current conservation 

status in the Chapada dos 

Veadeiros region.

The Project was approved 

by the Cerrado Critical 

Ecosystems Partnership 

Fund (CEPF Cerrado) in 

2017, with implementation 

in 2018 and 2019 by the 

NGO Instituto Amada 

Terra de Inclusão Social 

(IAT), based in the town of 

Alto Paraíso de Goiás, 

Brazil. 

Evitando a Extinção 

do Pato-mergulhão  

(Mergus octosetaceus) 

Avoiding the extinction

 of the Brazilian Merganser 

(Mergus octosetaceus) 

Com uma população pequena e vivendo em um ambiente restrito, o 

Pato-mergulhão é uma ave rara, que está criticamente ameaçada de 

extinção. Sua ocorrência, atualmente, é apenas no Brasil. Na Serra da 

Canastra, em Minas Gerais; no Jalapão, em Tocantins e na Chapada dos 

Veadeiros, em Goiás. A espécie já desapareceu nos estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina e na Argentina e no Paraguai. 

O Pato-mergulhão vive e depende de peixes encontrados nos rios e 

riachos tipicamente montanhosos e cristalinos que correm através de 

pequenos e estreitos desfiladeiros cercados por matas ciliares e incluem 

cachoeiras e piscinas de diferentes tamanhos e profundidades. Até o 

momento, as condições ecológicas dos rios e riachos da Chapada dos 

Veadeiros são boas. A presença do Pato-mergulhão indica um bom 

estado de conservação do meio ambiente.

Por que cuidar do Pato-Mergulhão?

Why care for the Brazilian Merganser?

With a small population and living in a restricted environment, the 

Brazilian Merganser is the most critically endangered waterbird in the 

Americas. One of the 28 most endangered waterbirds globally (WPE, 

2012). It occurs only in Brazil, in Serra da Canastra, Minas Gerais, in 

Jalapão, Tocantins, and in Chapada dos Veadeiros, Goiás. The species has 

already disappeared from the Brazilian states of Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraná and Santa Catarina, and also from Argentina and 

Paraguay.

The Brazilian Merganser lives and depends on fish found in the typically 

mountainous, crystal clear rivers and streams that flow through small, 

narrow canyons surrounded by riparian forests, and include waterfalls 

and pools of different sizes and depths. So far, the ecological conditions 

of the Chapada dos Veadeiros rivers and streams are good. The presence 

of the Brazilian Merganser indicates a good state of conservation of the 

environment.

Atualmente, a estimativa 

populacional da espécie no 

Brasil é de 175 a 225 indivíduos. 

Na Chapada dos Veadeiros 

existem cerca de 30 a 50 

indivíduos (parte sul). Em 

função da baixa capacidade de 

resiliência do Pato-mergulhão 

à pressão antrópica, a espécie 

está muito ameaçada na 

região, principalmente devido 

ao desenvolvimento do 

agronegócio e à implantação 

de projetos hidrelétricos, que 

têm impacto irreversível no 

habitat da espécie. As ameaças 

potenciais para a espécie no 

futuro são a degradação do 

habitat, desmatamento e 

projetos de usinas hidrelétricas 

(PCHs). Além disso, a água 

pode ficar poluída devido ao 

escoamento de poluentes da 

agricultura e ao uso de 

pesticidas, que são impróprios 

para a sobrevivência dos 

peixes.

Currently, the population 

estimate of the species in 

Brazil is between 175 and 225 

individuals. In Chapada dos 

Veadeiros there are about 30 

to 50 individuals (southern 

part). Due to the Brazilian 

Merganser low resilience to 

anthropogenic pressure, the 

species is very endangered 

in the region, particularly 

due to the agribusiness 

development and 

hydroelectric projects 

implementation, which have 

an irreversible impact the 

habitat of the species. The 

potential threats to the 

species in the future are 

habitat degradation, 

deforestation, and 

hydropower plant projects 

(PCHs). Water could 

additionally become 

polluted from agriculture 

run-off and pesticide use, 

and unfit for fish survival.

Pato-mergulhão 

na Chapada 

dos Veadeiros

The Brazilian Merganser 

in the Chapada 

dos Veadeiros

O projeto conta com o apoio 

institucional do Centro UnB 

Cerrado, Universidade de 

Brasília (UnB), Universidade 

Federal Fluminense (UFF), 

Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), ICMbio – 

CEMAVE – Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, 

Fundação Mais Cerrado, 

Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), Secretaria de Recursos 

Hídricos e Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente de Goiás 

(SECIMA). 

The Project has the 

institutional support of 

the Centro UnB Cerrado, 

Universidade of Brasília 

(Unb), Univerdade Federal 

Fluminense (UFF), 

Universidade 

Federal de Minas 

Gerais (UFMG), 

ICMbio - CEMAVE - 

Chapada dos Veadeiros 

National Park, Fundação 

Mais Cerrado, Ministério 

do Meio Ambiente, 

Secretaria de Recursos 

Hídricos e Meio Ambiente 

do Estado de Goiás.

Equipe Básica

Gislaine Disconzi, Coordenação Geral 

Maria Beatriz Maury, Coordenação de Educomunicação

Fernando Previdente, Coordenador de Campo

Paulo Henrique Gonçalves de Souza, Coordenador Administrativo-Financeiro

Silmara Villas Boas, Estagiária 

Vinicius Moll de Castro Pereira, Intérprete (Português-Inglês)

Equipe de Consultores

André de Camargo Guaraldo, Marcação e rastreamento

Anelise Romero, Marketing e Comunicação

Guilherme Pedrebom, Percurso de rio embarcado

Mieko Kanegae, Conteúdo de Educomunicação

Pablo Saboya, Mapeamento e SIG

Stefania Fernandes, Arte Gráfica

Instituto Amada Terra de Inclusão Social (IAT)

Ubirajara C. S. Junior – Tana, Presidente

Daniela Cavalcanti, Tesoureiro

The Project PartnersParceiros do Projeto

Our Staff

Gislaine Disconzi, Project Coordinator

Maria Beatriz Maury, Educomunicator Coordinator

Fernando Previdente, Field Coordinator

Paulo Henrique Gonçalves de Souza, Adm. and Finantial Coordinator

Silmara Villas Boas, Conservation Intern

Vinicius Moll de Castro Pereira, Interpreter (Portuguese-English)

Techinical Consultants

André de Camargo Guaraldo, GPS Marking for monitoring

Anelise Romero, Marketing and Communication

Guilherme Pedrebom, Canoeing and Kayaking Specialist

Mieko Kanegae, Educomumnication Media Content

Pablo Saboya, Mapping and GIS

Stefania Fernandes, Graphic Art

  Projeto Pato-Mergulhão
  CHAPADA DOS VEADEIROS 

Foto: Fernando Alencastro Foto: Fernando Alencastro Foto: Ana Rosa Corazola
F

o
to

: A
n

a
 R

o
sa

 C
o

ra
z
o

la


