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Objetivo: O objetivo do trabalho foi ressaltar a importância da utilização de armadilhas
fotográficas no levantamento das espécies de animais silvestres. Metodologia: Foram
utilizadas duas armadilhas fotográficas programadas com o intervalo de 12s entre as
fotos e mantidas em funcionamento durante o período de fevereiro a maio de 2010 na
RPPN - Fazenda Macedônia, Ipaba, MG. Os pontos de monitoramento foram trocados
de sete e quinze dias, totalizando 10 pontos. As armadilhas fotográficas foram
instaladas em pontos escolhidos ao longo das trilhas, tomando como parâmetro as
características da vegetação, proximidade a corpos d’água e presença de rastros. Os
equipamentos foram fixados através de cabos de aço e correntes com cadeados em
árvores a uma altura de 45cm em relação ao solo. Resultados: Dentre os registros,
teve-se a primeira ocorrência documentada de Puma concolor (Linnaeus, 1771),
conhecida popularmente como onça-parda, na RPPN - Fazenda Macedônia. Este é um
animal topo de cadeia, com hábito noturno e que necessita de uma grande área para sua
sobrevivência. Os carnívoros são importantes componentes ecológicos dos
ecossistemas controlando as populações de suas presas, influenciando os processos de
dispersão de sementes e a diversidade da comunidade, a espécie está classificado como
criticamente em perigo em Minas Gerais. 
A fotografia remota pode ser usada em situações onde a presença de um observador,
poderia influenciar os resultados, além de implicar em menor nível de stress para o
animal fotografado. O uso deste equipamento mostra-se particularmente útil no estudo
de espécies com hábitos noturnos, furtivos ou que ocorram em baixas densidades, pois
permite o monitoramento de diversos pontos, por longos períodos, além de determinar
a composição, estrutura e dinâmica dessas populações. Conclusão: O presente trabalho
demonstra a importância do uso das armadilhas fotográficas no levantamento das
espécies faunísticas, visto que com o auxílio deste equipamento foi possível o registro
de espécies como a onça-parda na RPPN - Fazenda Macedônia.
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