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RESUMO - O  trabalho teve por objetivo contribuir com o conhecimento e a distribuição da  

mastofauna, sua distribuição por habitat amostrado, em áreas com formações  típicas de Cerrado, 

cerrado campo sujo, cerrado campo limpo, campo rupestre, campo de altitude e formações de mata 

de galeria, em área amostrada de aproximadamente 15.000 hectares, que compreende a parte alta do 

Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC) , no Perímetro do Município de São Roque de Minas 

no Estado de Minas Gerais. O diagnóstico de campo foi conduzido por biólogos em um período 

continuo de 30 dias com emprego de metodologias de armadilhas fotográficas, buscando atingir o 

máximo de possibilidade de registros nos esforços amostrais. Foi registrada a presença de visual 

diagnosticada de 7 (sete) indivíduos. Entretanto, a presença de espécies raras e/ou ameaçadas 

na área de estudo, reforça a importância de medidas conservacionistas que garantam a permanência 

da mastofauna no local. 
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INTRODUÇÃO 

A composição da fauna de mamíferos de médio e grande portes da região do Parque 

Nacional Serra da Canastra pode ser considerada como um montante significativo, porém inferior 

ao número total de espécies ocorrentes em todo o ecossistema onde esta unidade se insere. O 

Parque, no entanto, apresenta uma alta diversidade, com a ocorrência de 38 espécies terrestres 

(considerando aqui animais de peso corpóreo equivalente ou superior a 2 kg). Quando comparado 

com o número de espécies (em equivalente biomassa) para todo o cerrado 46 táxons (Redford & 

Fonseca 1986), nota-se a significativa diversidade de mamíferos desta UC, ao apresentar um 

número de espécies relativamente alto para uma região de exploração econômica extensiva pela 

intensa atividade humana 

Para a conservação desta mastofauna, bem como de alguns outros componentes da 

diversidade biológica, a criação de áreas protegidas é uma das ferramentas mais importantes 

(GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005). No entanto, a delimitação espacial de uma área representa 

apenas o primeiro passo para sua proteção. Neste sentido, o inventário da biodiversidade é uma 
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informação básica para a administração de unidades, permitindo a definição de prioridades de 

pesquisa e subsidiando a implantação de medidas de manejo (SCHNEIDER et al., 2000). 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A fim de realizar os levantamentos necessários para caracterização faunística, foram 

empregadas diferentes metodologias. Assim, as informações coletadas e descritas neste diagnóstico 

destinam-se a identificar a integridade da fauna e sua área de vida, frente às condições ambientais 

do local e região.  

 Após alocação dos pontos de amostragem para cada grupo faunístico, em campo foram 

checados e definidos os locais para realização dos levantamentos, cujos métodos aplicados foram a 

locação de pontos de amostragem em diferentes fitosifionomias.  

 Deste modo, a existência de fragmentos florestais dispostos de forma fragmentada bem 

como as outras tipologias vegetais na área de intervenção, foram designadas as áreas alvo das 

incursões, incluindo as estradas e trilhas existentes, as quais formam pequenos corredores e que 

interligam diferentes maciços florestais com objetivo de avaliar a composição da fauna local, 

principalmente a ocorrência de espécies que possam apresentar alguma vulnerabilidade, face a 

pressão antrópica existente no local. Neste contexto, para caracterização da fauna foram 

empregadas duas metodologias de campo, as quais se citam: 

a) Armadilhas Fotográficas:  

 A utilização de armadilhas fotográficas em estudos desenvolvidos no Brasil pode ser 

considerada recente, sendo empregadas na amostragem qualitativa da mastofauna (MARQUES & 

RAMOS 2001, SANTOS-FILHO & SILVA 2002, SILVEIRA et al. 2003, TROLLE 2003a, b, 

ALVES & ANDRIOLO 2005, SRBEK-ARAUJO & CHIARELLO 2005), na realização de estudos 

populacionais e como ferramenta complementar na obtenção de dados ecológicos. 

 No referido estudo foram utilizadas 08 (oito) armadilhas fotográficas distribuídas em pontos 

estratégicos em 04 tipologias diferentes. As câmeras ficaram acionadas por pelo menos 30 noites 

consecutivos nos respectivos locais em que foram armadas, o que contabilizou um esforço amostral 

médio de 720 (setecentos e vinte) horas por equipamento (câmera). 

 Faz-se importante salientar que o esforço amostral mencionado foi de apenas uma campanha 

sazonal. Considerando que neste estudo foram realizadas duas campanhas, sendo nas estações seca 

e chuvosa, o esforço amostral foi dobrado. Portanto, somando ambas as campanhas sazonais foi 

contabilizado em média um total de 1.440 (um mil quatrocentos e quarenta) horas por armadilha 

fotográfica, que reunidas contabilizaram um total de aproximadamente 11.520 horas de esforço 

amostral. As iscas foram preparadas seguindo metodologia específica para atração (Figuras 01 A e 

01 B). 
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Figura 01A: Vista para iscas colocadas junto às armadilhas fotográficas; Figura 01B: Vista para ponto de 

amostragem de armadilha fotográfica. 

 

b) Caracterização das fitofisionomias:  

Foram selecionados ambientes transicionais, com áreas de acesso, tipicamente utilizadas 

como rotas de fauna terrestre do Bioma Cerrado (COUTO JÚNIOR, 2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 No que referem aos resultados para os registros in loco durante as amostragens, estes 

apontaram um total de três espécies e um gênero por meio de armadilha fotográfica, alocadas em 

pontos distintos dentro do objeto de estudo.  

 Os registros por armadilhas fotográficas foram preponderantes para mastofauna dentre os 

métodos de amostragem adotados, realizando o registro das espécies Chrysocyon brachyurus, 

Lycalopex vetulus, Myrmecophaga tridactyla e do Rodentia Orizomys sp 

 As armadilhas foram locadas da seguinte forma: Armadilhas Fotográfica 01 e 02 - Tipologia 

de campo cerrado, Armadilhas Fotográfica 03 e 04 na Tipologia campo rupestre, Armadilhas 

Fotográfica 05 e 06 na Tipologia cerrado campo sujo, Armadilhas Fotográfica 07 e 08 na Tipologia 

cerrado campo limpo, abrangendo todas as tipologias no perímetro percorrido. 

 De modo geral, a riqueza total mostrou-se razoável em razão do tempo amostrado. Os dados 

obtidos também nos permite inferir que a tipologia está ligada intimamente com o tipo de registro 

obtido. Não obstante, devemos ressaltar os registros de espécies de interesse conservacionista, cuja 

riqueza pode ser considerada relevante. Segue adiante relatório fotográfico dos registros obtidos 

pelas câmeras trap e logo em seguida descrição dos mesmos. 

 

01A 01B 

Câmera 

TRAP 
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Figura 02A,B,H,I: Registro de Chrysocyon brachyurus; 02D,E,F,J: Registro da espécie Lycalopex vetulus; 02G: Registro de 

Orizomys sp 02K,L: Registro da espécie Myrmecophaga tridactyla; 

 

Diante dos resultados relatados no diagnóstico, foram realizados registros de 04 espécies na 

Tipologia de campo cerrado, 03 registros na Tipologia de campo sujo e 02 espécies na Tipologia 

campo limpo, e nenhuma na Tipologia de campo rupestre (Figura 3) (Tabela 1). 

 

Figura 03: Gráfico de Distribuição de Espécies por Habitat Monitorado 
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Tabela 1: Resultados das capturas de táxons pelas armadilhas fotográficas 

Tipologias CC CC CR CR CS CS CL CL

AF 01 AF 02 AF 03 AF 04 AF 05 AF 06 AF 07 AF 08

Espécie - - -

Chrysocyon brachyurus 1 1 - - - - 1 -

Myrmecophaga tridactyla - - - - - 1 - -
Lycalopex vetulus - 1 - - 1 - - -

Orizomys sp - - - - - - - 1

 
Legenda:  CC – campo cerrado;CR – campo rupestre; CS – campo sujo; CL – campo limpo 

 

CONCLUSÕES: 

 No total foram consideradas 07 (sete) espécies de mamíferos. A representação destas 

espécies dos quais a maior riqueza se concentrou na Tipologia campo cerrado e cerrado campo sujo, 

Tipologias estas as mais freqüentes no PNSC, o que nos permite deduzir que existe equilíbrio 

ambiental mediante a análise primária dos dados obtidos. As técnicas de monitoramento de 

populações devem ser testadas adequadamente antes da sua aplicação em larga escala. Contudo, o 

método de monitoramento por meio de Armadilhas Fotográficas para mamíferos mostrou-se um 

método eficiente para estimar a riqueza de espécies que utilizam como nicho o PNSC. Este método 

pode ser útil para estudos de impacto e diagnose ambiental, plano de manejo e gestão de unidades 

de conservação, gerando informações e previsões importantes para o manejo e a conservação de 

mamíferos, especialmente os ameaçados de extinção. 
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