
LEVANTAMENTO POPULACIONAL DA MASTOFAUNA EM FRAGMENTO
DE MATA ATLÂNTICA (PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE) E
AVALIAÇÃO DA PAISAGEM NO ENTORNO DA UNIDADE DE

CONSERVAÇÃO

Gabriel Miranda Lima De FREITAS (Unileste); Marcos Vinicius RODRIGUES (Unileste); Heraldo

Eder Silva Dos ANJOS (Unileste); Rangel Oliveira SILVA (Unileste); Herman Messina RIBEIRO

(Unileste); Michelle Carvalho MAIA (Unileste)

Introdução: A Mata Atlântica pode ser vista como um mosaico diversificado de
ecossistemas, apresentando estruturas e composições florísticas diferenciadas, em
função de diferenças de solo, relevo e características climáticas existentes. O Parque
Estadual do Rio Doce - PERD é uma Unidade de Conservação voltada para proteção e
conservação de um fragmento de Mata Atlântica, abrigando-se uma grande diversidade
de mamíferos silvestres. A ecologia das espécies de mamíferos é de grande
importância na dinâmica biológica das florestas neotropicais, em especial os grandes
carnívoros que influenciam nas espécies presa e indiretamente nas plantas, sendo desta
forma, consideradas “espécies chave” para o equilíbrio ecológico. Objetivo: Avaliar a
diversidade da população de mamíferos de médio e grande porte, de hábitos terrestres,
na região Sul do PERD.  Metodologia: O estudo foi conduzindo no período de
05/06/2016 ao dia 13/08/2016. Aprovado pelo comitê de ética nº 10.19.16. Foi
realizado um transecto de 2120 metros de comprimento, na porção Sul do PERD.
Utilizou-se quatro câmeras traps e visualizações diretas durante incursões no transecto.
Para a instalação das câmeras, os critérios estabelecidos foram os locais com presença
de fezes, indícios de trilhas de animais ou clareiras com probabilidade de passagem de
mamíferos. As câmeras foram programadas para funcionarem 24 horas por dia, sendo
configuradas para tirarem 3 fotos seguidas, com intervalo de 5 segundos entre elas. As
câmeras foram monitoradas semanalmente. Resultados: Foram utilizados 4 pontos de
amostragem no transecto, durante 70 dias (280 armadilha-noite), com captura de 44
registros de mamíferos, divididos em 6 ordens e 9 espécies. As espécies registradas
foram Sylvilagus braziliensis, Dacyprocta aguti, Eira barbara, Mazama americana,
Dasypus novencimtus, Nasua nasua, Leopardus pardalis, Puma concolor e com maior
predominância da espécie Tapirus terrestris. Cada período de 24 horas foi considerado
um evento diferente, de modo que as fotos de um indivíduo flagradas em um mesmo
dia foram consideradas como uma única captura por câmeras em pontos diferentes. E
durante as incursões foram observadas e fotografados 5 espécies de mamíferos. As
espécies visualizadas foram Sapajus apella, Dacyprocta aguti, Sylvilagus brasiliensis,
Nasua nasua e Tapirus terrestris. Das espécies capturadas, as espécies Puma concolor e
Tapirus terrestris encontram-se ameaçadas de extinção na categoria “Vulnerável”
segundo a Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção de 2014
(Portarias MMA nº 444/2014 e nº 445/2014), sendo necessário criar estratégias de
manejo e conservação. Conclusão: As câmeras traps mostraram-se um excelente
instrumento para o estudo de espécies de mamíferos de médio e grande porte, sendo o
PERD um excelente refúgio para as espécies capturadas e visualizadas. Porém, estudos
na área continuam com possibilidade de registro de novas espécies e estudo voltado
para conservação e manejo.
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