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Introdução: Estudar e inventariar a fauna presente em um local permite avaliar as
condições ambientais que essa região se encontra. A mata atlântica vem sofrendo
intensa fragmentação por ações antrópicas, restando atualmente 4% de sua área
preservada. Essa devastação não só prejudica a fauna e flora local, mas também a
população que está intimamente relacionada com os recursos que a floresta dispõe.
Uma das maneiras de reconhecer o estado de preservação de uma região é por meio do
levantamento de mamíferos, que apesar de serem muito conhecidos, possuem hábitos
peculiares que podem dificultar sua visualização no ambiente natural.  Objetivo: O
objetivo do presente estudo foi realizar o levantamento da diversidade de mamíferos
existentes em remanescentes de mata Atlântica de Minas Gerais, buscando indícios
que comprovem a existência desses animais a fim de relacionar a diversidade e
ocorrência das espécies com o grau de preservação da área estudada.  Metodologia:
Foram realizadas coletas mensais de março a junho de 2017 à Fazenda Macedônia,
totalizando 21 horas de busca ativa por evidências de mamíferos. Foram percorridas
trilhas de borda (eucalipto/mata), com mata nativa de ambos os lados, além da mata
ciliar e praias. Foram vistoriados evidências da atividade animal como: pegadas, pelos,
fezes e arranhões. Os pelos coletados foram utilizados para elaboração de laminas
cuticulares e medulares, afim de identificar os animais. Cada evidência foi medida e
fotografada para auxiliar na identificação através de guias específicos.  Resultados:
Foram localizadas 10 registros de pegadas sendo 4 identificadas. Através das lâminas
cuticulares foi possível identificar as seguintes especies da ordem Carnivora: Puma
concolor (onça parda),da família Felidae; Nasua nasua (quati), Procyon
cancrivorus(mão pelada) ambos  da família Procyonidae. A espécie Hydrochoerus
hydrochaeris (capivara), mamífero roedor da família Caviidae, foi identificada por
meio de sua pegada localizada próxima a margem do rio Doce. O local com maior
número de rastros foi a praia localizada a direita do Rio Doce, com um total de 04
amostras, pertencentes a quatro espécies. As demais trilhas apresentaram oito rastros
sendo a mais significativa a trilha de borda eucalipto/mata nativa com três espécies
identificadas. Mais coletas serão realizadas ao decorrer do projeto e possivelmente
novas evidências serão encontradas a fim de enriquecer o trabalho. Conclusão: Entre
as espécies identificadas, existem animais de topo de cadeia, o que mostra o grau de
conservação da região, pois estes animais compõem uma cadeia trófica onde existem
outras espécies que dependem dos recursos disponíveis naquele local. Dessa forma
conclui-se que a RPPN encontra-se em ótimo estado de conservação.
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