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Introdução: Os mamíferos constituem um dos grupos de vertebrados com maior
proporção de espécies ameaçadas de extinção. 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 de presas e indiretamente nas plantas,
sendo desta forma, consideradas “espécies chave” para o equilíbrio ecológico.  O
estudo populacional de mamíferos é importante para criar medidas de manejo e
conservação de áreas, além de ser importante para avaliar o grau de perturbação dos
remanescentes florestais.  Objetivo: Avaliar a diversidade da população de mamíferos
de médio e grande porte, de hábitos terrestres na porção sul do Parque Estadual do Rio
Doce.   Metodologia: O estudo ocorreu na porção Sul do Parque Estadual do Rio Doce,
entre os meses de março a junho de 2017. Foi realizado um transecto de 2120 metros
de comprimento, sendo 1120 metros a esquerda da trilha do Carioca e 1000 metros à
direita. Os métodos utilizados para coleta de dados foram três câmeras traps, incursões
para visualizações diretas dos animais, registro de pegadas e coleta de fezes.  As
câmeras traps foram fixadas em troncos de árvores e programadas para funcionarem 24
horas por dia. As fezes foram analisadas no laboratório de Ecologia e Bioquímica
Clínica do Unileste. Resultados: Foram 97 dias de atividades de campo, com esforço
amostral de 291 armadilha/dia, capturando animais de 6 ordens diferentes, são elas;
Perissodactyla, Lagomorpha, Rodentia, Artiodactyla, Carnívora, Cingulata. As
visualizações diretas tiveram um esforço amostral de 27 campanhas, por meio das
incursões obteve-se o encontro com animais de 4 ordens diferentes, são elas;
Carnívora, Primates, Artiodactyla e Perissodactyla. A ordem Primates foi a mais
representativa durante as incursões, sendo registradas quatro espécies: Sapajus apella,
Callicebus personatus, Alouatta guariba e Callithrix sp. A maioria das visualizações
foram durante as manhãs com as espécies tendo comportamento de forrageamento.
Quanto a espécie Callicebus personatus foi possível escutar vocalizações de grupos
distintos na porção sul do PERD. Com base nas pegadas, foram identificadas as
seguintes espécies: Puma concolo, Eira barbara, Sylvilagus brasiliensis, Leopardus
pardalis, Mazama americana, Tapirus terrestres, Hydrochoerus hydrochaeris, Procyon
cancrivorus.  Conclusão: Até o presente momento foram registradas 15 espécies de 7
ordens de mamíferos de médio e grande porte, em diferentes métodos de
captura.Foram registradas 4 espécies de mamíferos predadores, sendo eles, Puma
concolo, Leopardus pardalis, Eira barbara, Procyon Cancrivorus. 

Palavras-chave: Levantamento populacional. Mastofauna. Unidade de conservação. 

Agências de fomento: FAPEMIG

18ª Semana de Iniciação Científica e 9ª Semana de Extensão: Iniciação Científica e Extensão: Na Prática, Educação é Tudo

25 a 28 de outubro de 2017, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


