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Introdução: Os mamíferos desempenham um importante papel na manutenção do
equilíbrio dos ecossistemas, participando na constante regeneração das florestas e no
controle populacional de suas presas. Devido ao grau de ameaça e a importância
ecológica do grupo, torna-se evidente a necessidade de incluir informações sobre
mamíferos terrestres de médio e grande porte em inventários e diagnósticos
ambientais, indispensáveis para o desenvolvimento de ações conservacionistas em uma
determinada região. De um modo geral, devido a seus hábitos discretos, muitas vezes
crepusculares e noturnos, os mamíferos silvestres brasileiros dificilmente são vistos na
natureza. Objetivo: O presente estudo objetivou inventariar a fauna de mamíferos de
médio e grande porte que ocorrem em um dos principais remanescentes de Mata
Atlântica do leste de  Minas Gerais e informar sobre a distribuição espacial deste grupo
 dentro da reserva utilizando de métodos não invasivos. Metodologia: A pesquisa foi
realizada na RPPN Fazenda Macedônia, de propriedade da empresa Celulose
Nipo-Brasileira – CENIBRA, localizada à margem direita do Rio Doce, nos
municípios Bugre e Ipapa, região leste de Minas Gerais. A coleta de dados ocorreu
entre os meses de março e dezembro de 2012, com visitas quinzenais à RPPN. Foram
vistoriados locais como mata ciliar, praias na margem direita do Rio Doce, interior e
borda de mata e região ao redor da lagoa do jacaré. Foi utilizado para o registro de
espécies uma armadilha fotográfica e busca ativa por pegadas, fezes, arranhões, tocas e
qualquer outro Resultados: Foram registradas vinte espécies de mamíferos, que
correspondem a 8% das esperadas para Mata Atlântica, distribuídas em treze famílias e
seis ordens. A ordem mais representativa foi a Carnívora (50%), seguida da Rodentia
(20%), Artiodactyla (10%), Primates (10%), Didelphimorphia (5%) e Xenarthra (5%).
O maior número de registros de espécies se deu pelo método de identificação de
pegadas, com 89 amostras referentes a 18 espécies de mamíferos. Algumas espécies
foram registradas somente por pegadas, outras através de visualização do animal em
campo, fato que reforça a importância de trabalhar com o máximo de recursos para um
levantamento preciso de mamíferos. Dos pontos amostrais vistoriados a mata ciliar do
Rio Doce foi o local com maior registros de espécies (11 esp.), praias à margem do rio
e margem da Lagoa do Jacaré (9 esp. em cada), seguido da trilha entre eucalipto e mata
(8 esp.), entorno da sede (7 esp.), trilha cercada por mata nativa (6 esp.) e estrada
entorno da Lagoa do Jacaré e trilha para mata ciliar (2 esp.). De acordo com a
constância de espécies foi observado que 10% foram constantes, 40% foram acessórias
e 50% acidentais para as trilhas e pontos visitados amostrados. Conclusão:
Considerando o registro de animais de topo de cadeia e outros localizados
inferiormente na cadeia trófica, conclui-se que a RPPN Fazenda Macedônia contribui
para a riqueza e preservação da mastofauna do leste de Minas Gerais. O local abriga
várias espécies ameaçadas de extinção, fato que reforça a importância da região.
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