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RESUMO

SILVA, A.A.N. Diversidade de mamíferos de médio e grande porte e fatores

que predispõem suas ocorrências no Parque Estadual do Rio Doce, MG.

Dissertação de Mestrado da Universidade Federal de São João del Rei, 2018.

73p.

É importante compreender as características do ambiente que atuam
como fatores que predispõem a ocorrência de mamíferos de médio e grande
porte. O objetivo desse trabalho foi registrar a diversidade de mamíferos de
médio e grande porte, por meio de armadilhas fotográficas, visando identificar a
composição das espécies, bem como relacionar as variáveis de habitat e
micro-habitat que atuam como fatores que predispõem suas ocorrências no
interior do Parque Estadual do Rio Doce (PERD). Foram utilizadas armadilhas
fotográficas durante 40 dias na porção norte e 40 dias na porção sul do PERD,
na estação seca (maio a agosto de 2016), em 56 unidades de captura,
totalizando um esforço amostral de 53.760 horas. Oito variáveis quantitativas
foram relacionadas com os valores de registros de cada espécie, por meio de
regressão linear simples: densidade do dossel, sub-bosque, adensamento de
árvores, circunferência do tronco a altura do peito (C.A.P), profundidade da
serrapilheira, altitude, distância do Rio Doce e da lagoa mais proxima de cada
estação de coleta. Foram obtidos 1.266 registros, com um total de 20 espécies
de mamíferos de médio e grande porte. O Rio Doce não demonstrou relação
na ocorrência de mamíferos de médio e grande porte. As lagoas apresentaram
relação na ocorrência de Cuniculus paca (P=0,01391; n=31) e Tamandua
tetradactyla (P=0,0499; n=12). A densidade do dossel expressou relação com
Dasyprocta azarae (P= 0,04575, n=242), Tapirus terrestris (P=0,009916, n=350)
e Hidrochoeurus hidrochaeris (P=8,496e-08, n=102). A densidade do sub-
bosque apresentou relação com D. azarae (P=0,01669, n=242) e H.
hidrochaeris (P=0,004036; n=102). A ocorrência de H. hidrochaeris foi
significativa com os fatores de micro-habitat de profundidade da serrapilheira
(P=0,001483), C.A.P (P=0,002388) e distância das árvores (P=4,42e-05).
Esses resultados mostraram que cinco espécies de mamíferos de médio e
grande porte, correspondentes a 25% das espécies registradas, utilizam as
características de habitat e micro-habitat como fatores que definem sua
ocorrência dentro do PERD. Essas informações poderão auxiliar no
direcionamento de estratégias de conservação e manejo dentro do PERD.

Palavras-chave: Ecologia, habitat, micro-habitat, mastofauna, Mata Atlântica.



ABSTRACT

SILVA, A.A.N. Diversity of mammals of medium and large size and factors

predispose their occurrences in the State Park of Rio Doce - MG. Dissertation

of the Federal University of São João del Rei, 2018. 73p.

It is important to understand the characteristics of the environment that
act as factors that predispose the occurrence of medium and large mammal.
The objective was to register the diversity of medium and large mammals by
means of photographic traps, to identify the composition and richness of the
species, as well as to relate the habitat and microhabitat variables that act as
predisposing factors to their within the State Park Rio Doce. Photographic traps
were used for 40 days in the northern portion and 40 days in the southern
portion in the dry season (May and august 2016), in 56 capture units, totaling a
sampling effort of 53,760 hours. Eight quantitative variables were evaluated to
the values of each species, using simple linear regression: canopy density, sub-
forest, tree densification, circumference at breast height, depth of litter, altitude,
distance from the Rio Doce and lakes. A total of 1,266 records were obtained,
with a total of 20 species of medium and large mammals. The Doce River did
not show a relationship in the occurrence of medium and large mammals. The
lakes presented a relation in the occurrence of Cuniculus paca (P = 0.01391; n
= 31) and Tamandua tetradactyla (P = 0.0499; n=12). The density of the canopy
was related to Dasyprocta azarae (P = 0.04575; n = 242), Tapirus terrestris (P =
0.009916, n = 350) and Hydrochoeurus hidrochaeris (P = 8.496e-08, n = 102).
The density of the sub-forest was correlated with D. azarae (P = 0.01669; n =
242) and H. hidrochaeris (P = 0.004036; n = 102). The occurrence of H.
hydrochaeris was significant with the microhabitat factors of the litter depth (P =
0.001483), circumference at breast height (P = 0.002388) and distance from the
trees (P = 4.42e-05). These results showed that five medium and large mammal
species, corresponding to 25% of the registered species, use habitat and
microhabitat characteristics as factors that define their occurrence within the
State Park Rio Doce. This information may help guide conservation and
management strategies within the State Park Rio Doce.

Keywords: Ecology, habitat, micro-habitat, mamallian fauna, Atlantic Forest
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1. INTRODUÇÃO GERAL

No Brasil ocorrem aproximadamente 701 espécies de mamíferos, o que

representa 12% dos mamíferos do mundo. Estes números fazem com que o

Brasil apresente a maior riqueza de mamíferos em toda a Região Neotropical,

além de ser um dos países que mais contribuem com a descrição de novas

espécies de mamíferos, sendo descritas nos últimos anos 177 espécies (Reis

et al., 2006; Paglia et al., 2012). Aproximadamente cerca de 10% destas

espécies de mamíferos estão presentes oficialmente na lista de espécies

ameaçadas de extinção (MMA, 2003; IUCN, 2016). Esta defaunação pode

causar serias mudanças na composição das comunidades locais, produzindo

graves efeitos colaterais nas funções dos ecossistemas (Canale et al., 2012;

Brocardo et al., 2013; Dirzo et al., 2014). A perda de diversidade de espécies

de mamíferos de médio e grande porte é causada por fatores antrópicos como

a perda e fragmentação do habitat, a atividade de caça e a conversão de

floresta para áreas agrícolas e urbanas (Laurance et al., 2012; Galetti & Dirzo,

2013; Ceballos et al.,2015; Galetti et al.,2017).

O Domínio da Mata Atlântica inclui diferentes tipos de ecossistemas e

uma série de fitofisionomias muito diversificadas. O termo Mata Atlântica é

usado em dois sentidos, para compreender as áreas de abrangência da Lei no

11.428/06, e como forma de indicar as áreas de floresta ombrófila densa da

costa atlântica brasileira (Capobianco, 2002; Bello et al., 2015). A Mata

Atlântica apresenta uma diversidade de 260 mamíferos catalogados, sendo 73

espécies endêmicas, o que evidencia esta floresta no cenário mundial como

um dos 34 hotspots de biodiversidade e um dos mais ameaçados do planeta,

restando apenas 7 a 8% de sua composição original (Mittermeier et al., 2004;

Reis et al., 2011). Os mamíferos presentes nesse domínio sofrem com a

pressão de perda de habitat, caça, perda gênica e possuem baixos índices

demográficos (Chiarello, 2000; Galetti et al., 2009). Além de uma intensa

fragmentação e redução dos hábitats, somados a prática ilegal de caça e

perseguição, mamíferos de médio e grande porte apresentam extinções locais

e redução de populações em toda extensão da Mata Atlântica (Canale et al.
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2012; Brocardo et al., 2013; Bogoni et al. 2013; Galetti et al. 2017;Beca et al.

2017).

O Domínio da Mata Atlântica exibe uma situação grave, com redução de

até 80% a 98% na riqueza de espécies em algumas paisagens fragmentadas

no estado de São Paulo e mesmo hábitats contínuos como a Serra do Mar que

é um dos maiores remanescente de Mata Atlântica, com uma forte pressão de

caça havendo assim um forte processo de defaunação no Domínio da Mata

Atlântica (Galetti et al. 2017; Beca et al. 2017).

As interações ecológicas no Domínio da Mata Atlântica podem ser

afetadas devido à perda e redução demográfica nas populações de mamíferos,

trazendo grandes consequências para a composição florestal e futuro deste

domínio (Brocardo et al., 2013; Bello et al., 2015; Beca et al. 2017). Torna-se

imprescindível compreender quais fatores do ambiente são responsáveis pela

manutenção das espécies de mamíferos e quais as ameaças que sofrem para

direcionar melhores esforços para conservação (Ceballos et al., 2015; Galetti et

al.,2017). Os mamíferos são considerados um bom grupo para indicar a

integridade dos ecossistemas, pois determinadas espécies exigem um maior

grau de qualidade do ambiente (Ceballos & Ehrlich, 2002; Nichols et al., 2009;

Galetti & Dirzo, 2013; Kurten, 2013; Galetti et al., 2016; 2017). Compreender

que fatores são responsáveis pela manutenção das espécies de mamíferos e

quais as ameaças que sofrem é fundamental para direcionar melhores esforços

para conservação dos mamíferos e da floresta (Beca et al. 2017; Galetti et al.

2017).

As espécies de mamíferos são de grande importância por

desempenharem funções, no processo de regeneração da vegetação com a

dispersão e predação de sementes e de controle das populações de presas.

Além disso, também contribuem de forma indireta, fornecendo recursos a

outros grupos de fauna (Jordano et al., 2006; Terborgh et al., 2008; Nichols et

al., 2009; Galetti & Dirzo, 2013; Kurten, 2013; Galetti et al., 2016). Apesar de

serem reconhecidos por desempenhar tantas funções no ambiente, cerca de

um terço dos mamíferos estão ameaçados de extinção no mundo, devido às

pressões de caça, perseguição, comércio ilegal e introdução de espécies
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exóticas (Schipper et al., 2008, IUCN, 2017). Além disso, os processos de

perda e fragmentação de habitat em decorrência das atividades antrópicas têm

sido uma ameaça tão forte, que está contribuindo para a inclusão de várias

espécies na lista vermelha de espécies ameaçadas do Brasil (Copam, 2010;

Brasil, 2014).

O Estado de Minas Gerais possui mais de 27 milhões de hectares (ha)

de área dentro do Domínio da Mata Atlântica que correspondem a 46% do

estado, dos quais apenas pouco mais de 2,6 milhões de hectares são

remanescentes florestais de Mata Atlântica. Neste contexto, encontra-se o

Parque Estadual do Rio Doce (PERD), considerado o maior remanescente

contínuo do Domínio da Mata Atlântica no estado, abrigando boa parte dos

lagos que compõem o sistema lacustre do médio Rio Doce (IEF – MG, 2008).

Os estudos realizados no PERD sobre os mamíferos de médio e grande

porte registraram cerca de 80 espécies de mamíferos, sendo 20 espécies de

mamíferos de médio e grande porte (Stallings et al., 1991; Fonseca, 2001;

Scoss 2002; 2004), o que representa cerca de 80% de todas as espécies de

mamíferos da Mata Atlântica. Das espécies registradas no PERD, 16 espécies

estão nas Listas de espécies ameaçadas (Copam, 2010; Brasil, 2014; IUCN,

2017)

As pesquisas com mamíferos de médio e grande porte exige maior

esforço e metodologias especificas por se tratar de animais de difícil detecção

e com hábitos crípticos na sua grande maioria noturnos, além de possuírem

grandes áreas de vida com densidades baixas, o que dificulta sua identificação,

monitoramento e manejo (Silveira et al., 2003; Estrela et al., 2015; Cervera et

al., 2016). Para que as pesquisas sobre os mamíferos sejam realizadas torna-

se necessário o uso de técnicas que permitam obter informações sobre estas

espécies. Uma metodologia bastante eficiente e pouco invasiva para o estudo

de mamíferos de médio e grande porte é o uso de armadilhas fotográficas, pois

permite inventariar espécies consideradas raras e de difícil detecção (Jiménez

et al., 2010). Essa técnica apresenta a vantagem de amostrar mamíferos de

comportamentos crípticos e/ou de hábitos noturnos, difíceis de serem

amostrados por métodos visuais e não invasivos (Sberk-Araújo & Chiarello,
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2007; Eduardo & Passamani, 2009; Estrela et al., 2015; Cervera et al., 2016;

Delciellos, 2016). As armadilhas fotográficas também possibilitam a

identificação mais assertiva, além de informações sobre o comportamento e

uso do habitat (Maffei et al., 2002; Silveira et al., 2003; Sberk-Araújo &

Chiarello, 2007).

A preservação dos mamíferos necessita de um conjunto de

conhecimentos sobre os diversos impactos causados aos habitats, pois as

alterações no ambiente natural podem desestruturar as comunidades

presentes em um dado local (Paglia et al., 2012). A grande maioria dos estudos

do uso e seleção de habitat refere-se às espécies de pequenos mamíferos

(Bonvicino et al., 2005). Existe uma grande lacuna no conhecimento sobre o

uso e seleção de habitat em relação aos mamíferos de médio e grande porte

(Costa et al., 2005; Santos-Filho & Silva, 2002; Silveira et al., 2003; Desbiez et

al., 2010).

É de grande importância compreender quais os fatores predispõem a

ocorrência de espécies de mamíferos de médio e grande porte. Esses fatores

podem interferir na diversidade e na riqueza destas espécies, bem como

moldar seus territórios ou área de vida, ou seja, local onde o indivíduo delimita

suas atividades. Também podem ser afetados por interações intraespecíficas e

interespecíficas (Cerqueira et al., 2003; Ricklefs, 2003; Townsend et al., 2006;

Goulart et al., 2009; Lyra-Jorge et al., 2009). Dessa maneira, torna-se

necessário quantificar as variáveis de habitat e micro-habitat e avaliar se

predispõem a ocorrência dos mamíferos de médio e grande porte, visando ter

uma melhor compreensão da ocorrência destas espécies no ambiente.

Os estudos realizados até o momento no PERD avaliaram somente a

diversidade de espécies de mamíferos em parte da área do parque (Stallings et

al., 1991; Fonseca, 2001). Pesquisas mais atualizadas e compreendendo toda

a extensão do PERD são necessárias, este é o objetivo do Projeto Carnívoros

do Rio Doce, o qual este estudo esta inserido, visando conhecer os fatores que

predispõem a ocorrência de mamíferos de médio e grande porte no PERD.
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1. OBJETIVO GERAL

O objetivo desse trabalho foi registrar a diversidade de mamíferos de

médio e grande porte, por meio de armadilhas fotográficas, visando identificar a

composição e a riqueza das espécies presentes, bem como relacionar as

variáveis de habitat e micro-habitat que atuam como fatores que predispõem

suas ocorrências no interior do Parque Estadual do Rio Doce.

2.1. Objetivos específicos

 Gerar uma lista das espécies de mamíferos de médio e grande porte

para o Parque Estadual do Rio Doce.

 Relacionar os registros de cada espécie de mamífero de médio e grande

porte com características do habitat, especificamente, as distâncias de

fontes de água mais próximas.

 Avaliar as variáveis de micro-habitat que atuam como fatores que

predispõem a ocorrências das espécies de mamíferos de médio e

grande no interior do Parque Estadual do Rio Doce.

2. HIPÓTESES

I. O Rio Doce e as lagoas influenciam a ocorrência dos mamíferos de

médio e grande porte no interior do Parque Estadual do Rio Doce.

II. As características do micro-habitat influenciam a diversidade e a

ocorrência dos mamíferos de médio e grande porte no interior do PERD.
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4. METODOLOGIA

4.1. Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual do Rio Doce (PERD), o qual

possui uma área de 35.976,43 hectares do Domínio da Mata Atlântica, situado

na porção sudeste do estado de Minas Gerais na região do Vale do Aço a 250

quilômetros de Belo Horizonte, dentro dos municípios de Marliéria, Timóteo,

Ipatinga e Dionízio, na coordenada de 19° 46’41, 20” S – 42° 36’10, 32” O (IEF

2013). Possui como limites o Rio Doce a leste e o Rio Piracicaba ao norte

(Barbosa & Moreno 2002) (Figura 1). O PERD abrange uma faixa com cerca de

20 km de largura e 80 km de comprimento, acompanhando o curso do Rio

Doce. A geografia do parque é caracterizada pela presença de vales, nos quais

se encontram os corpos lacustres que compõem o sistema lacustre do médio

Rio Doce, o terceiro maior do país contendo 58 lagos (IEF – MG, 2008).

Figura 1: Mapa da área do Parque Estadual do Rio Doce com lagoas e o

Rio Doce. Fonte: IEF-MG.
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A região do PERD é composta por Floresta Estacional Semidecidual e

Floresta Estacional Decidual, possuindo duas estações bem definidas de clima

tropical úmido de savana, o que a enquadra como o tipo Aw da classificação de

Köppen (Braga & Stechmann, 1990, Veloso et al., 1991, Stallings et al., 1991,

Peel et al., 2007). O PERD é administrado pelo Instituto Estadual de Florestas

de Minas Gerais - IEF.

Este trabalho foi realizado com autorização cedida pela Diretoria de

Biodiversidade - Gerência de Projetos e Pesquisas do Instituto Estadual de

Floresta de Minas Gerais (Autorização número: 053/2012, prorrogação IV,

Número SIGED: 0000084121 2017).

4.2. Armadilhas fotográficas

Os registros dos mamíferos de médio e grande porte foram feitos por

meio do método qualitativo indireto utilizando armadilhas fotográficas digitais da

marca BUSHNELL®, durante o período de 40 dias para o porção norte e 40

dias para porção sul do PERD, na estação seca, compreendendo os meses de

maio a agosto de 2016. As armadilhas fotográficas utilizadas possuíam sensor

infravermelho para filmagens noturnas e disparo através de sensor de

presença. As armadilhas foram fixadas em troncos de árvores a uma altura de

30 a 40 cm do solo (Carbone et al., 2002; Silveira et al., 2003; Zanzini e

Gregorin, 2008; Ancrenaz et al., 2012; Srbek-Araujo et al., 2012), sendo todas

geo-referenciadas com um GPS Garmin® (GPSMAP 60 CSX).

As armadilhas fotográficas foram posicionadas em 18 áreas de coleta

(AC), dentro do perímetro do PERD, distribuídas aleatoriamente através do

Programa ArcGis10.3® (2010) (Figura 2a). As armadilhas foram posicionadas

igualmente nas duas porções do PERD, ou seja, centro-norte com 09 áreas de

coletas e no centro-sul com 09 áreas de coleta. Cada área de coleta

apresentou 03 a 04 estações de captura (EC), ou seja, local onde cada

conjunto de armadilhas fotográficas foi instalado.
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O posicionamento das estações de capturas foi realizado no Programa

ArcGis10.3® (2010) de uma forma que a distribuição dos pontos fosse aleatória

e obedecendo uma distância mínima de 1,5 quilômetros entre cada estação de

captura, dentro de cada área de coleta. Todas as estações de captura foram

compostas por duas armadilhas fotográficas denominadas neste trabalho como

unidades de captura (UC), totalizando 56 unidades de captura (Figura 02b). As

unidades de captura ficaram dispostas aos pares frente a frente e distantes de

4 a 5 metros entre si.

As 56 unidades de captura permaneceram ligadas durante 40 dias para

o porção norte e 40 dias para porção sul, totalizando um esforço amostral de

53.760 horas no modo filmagem, sendo cada filme realizado com duração de

10 segundos, tendo um intervalo de também 10 segundos entre cada registro,

visando minimizar vídeos repetidos de um mesmo indivíduo (Cullen et al., 2004;

Yasuda, 2004; Tobler et al., 2008; Zanzini e Gregorin, 2008). Para padronizar a

ação das armadilhas fotográficas os registros só foram contabilizados a partir

da data em que a última unidade de captura (UC) foi instalada e iniciou o seu

monitoramento em campo (Srbek-Araujo & Chiarello, 2007).
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(a)

(b)

Figura 2: a) Imagem de satélite com o posicionamento das 18 áreas de coleta.

b) Foto da estação de captura e disposição das unidades de captura. Foto:

Álvaro Silva.
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Para realizar as análises dos registros fotográficos das unidades de

captura após a coleta de dados, os vídeos passaram por processo de triagem.

Para garantir independência entre os registros fotográficos da mesma espécie,

consideraram-se como registro independente todas as imagens capturadas

dentro do intervalo de uma hora, sendo anotado como um novo registro as que

excediam esse período (SRBEK-ARAUJO et al., 2012). Todos os registros

foram observados e registrados em planilhas do Software EXCEL®, contendo

nome da estação de coleta, nome científico, nome popular, quantidade de

indivíduos, sexo, presença de filhotes, dia, mês, hora, câmera direita, câmera

esquerda e observações.

Por serem duas armadilhas fotográficas, uma de frente para outra nas

estações de captura (Figura 2b), foi necessário filtrar estes registros, pois

existiam muito registros iguais, o que poderia superestimar a amostragem.

Devido à dificuldade de individualizar os registros de uma mesma espécie, foi

considerado como registro válido somente os registros de uma mesma espécie

que ocorreram com intervalo maior que uma hora entre eles. Os registros

consecutivos de uma mesma espécie dentro deste intervalo de uma hora foram

excluídos (Karanth, 1995; Chiarello, 2000; Silveira et al. 2003; Carbone et al.,

2002; , Yasuda, 2004; Cullen et al., 2004; Tobler et al., 2008; Silva, 2013; Beca

et al., 2017).

A ordenação taxonômica e a nomenclatura das espécies foi de acordo

com as referências de Paglia et al. (2012). O gênero Leopardus foi utilizado a

descrição de Trigo et al. (2013) e Sapajus utilizou a descrição de Lynch-Alfaro

et al. (2012). As espécies foram classificadas segundo a categoria de ameaça

ao Estado de Minas Gerais (Copam, 2010), em nível nacional (Brasil, 2014) e

seus status de conservação internacional (IUCN, 2017). A classificação em

relação ao tamanho do corpo das espécies de mamíferos teve como base o

peso médio dos corpos dos adultos e foram divididos em três grandes grupos:

pequeno com peso até 1 kg, médio com peso de 1 a 15 kg e grande com peso

acima de 15 kg (Iriarte et al.,1990; Azevedo, 2008; Reis et al., 2011).
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4.3. Habitat e micro-habitat

Os dados de habitat e micro-habitat foram coletados nas estações de

captura durante a montagem das armadilhas fotográficas utilizando medidas de

densidade da vegetação presente no dossel e sub-bosque (Figura 3 a,b,c,d).

Estas densidades foram descritas em porcentagem de cobertura e foram

avaliadas por meio de um densiômetro composto por um quadro de moldura de

alumínio e uma placa acrílica transparente (25 cm x 25 cm) quadriculada em

100 pequenos quadrículos (2,5 cm x 2,5 cm) (Freitas et al., 2002; Cazal, 2003).

(a)
(b)

(c)
(d)
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(e) (f)

g) (h)

Figura 3: Esquema da metodologia de coleta de dados de habitat e micro-

habitat. a) coleta da imagem para quantificar o fator do micro-habitat do

dossel; b) metodologia de coleta do dossel; c) metodologia de coleta da

imagem para quantificar o fator do sub-bosque (d) imagem gerada para

quantificar o sub-bosque; e) medida da profundidade da cobertura do solo ou

serrapilheira com régua graduada em centímetros; f) anotação dos dados

coletados; g) medição da distância de quatro árvores mais próximas ao

centro da estação de coleta; h) medição da C.A.P (Circunferência a altura do

peito) de quatro árvores mais próximas do centro da estação de coleta.

Fotos: Projeto Carnívoros do Rio Doce.

Para avaliar a densidade da vegetação foi empregado o uso de registros

fotográficos digitais com lente de 50 mm através do densiômetro, tendo como

fundo a imagem da vegetação do dossel e do sub-bosque presente em cada

estação de captura. As imagens fotografadas através do densiômetro (placa

quadriculada) apresentaram 100 quadrículos com dimensões iguais. Cada
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quadrículo da imagem foi classificado de acordo com o grau de cobertura

referente à vegetação, em três níveis de valores: completamente fechado (valor

1), semi-fechado (valor 0,5) ou completamente aberto (valor 0). A soma do

conjunto dos valores resultantes dos quadrículos no registro fotográfico através

do densiômetro representou o valor da porcentagem da densidade da

vegetação do dossel e sub-bosque para cada estação de captura (Figura 4)

(Duarte, 1986; Freitas et al., 2002; Cazal, 2003).

Escalas de valores

Completamente fechado = (Valor=1)

Semi-fechado = (Valor = 0,5)

Completamente aberto= (Valor = 0,0)

Figura 4: Metodologia de quantificação da porcentagem de densidade do

dossel e sub-bosque. Fonte: Duarte (1986), Freitas et al. (2002).

A cobertura do solo nas estações de captura foi medida através da

profundidade da serrapilheira no centro da estação de captura utilizando régua

graduada e registrada em centímetros conforme Duarte (1986) e Freitas et al.

(2002) (Figura 3 e,f).
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Para calcular o adensamento da vegetação nas áreas das estações de

captura foram realizadas medidas em quatro árvores da circunferência a altura

do peito (C.A.P) e a distância das árvores em relação ao centro da estação de

coleta localizadas dentro de um raio de cinco metros do centro da estação de

captura. A C.A.P do tronco da árvore foi avaliada a 1,30 metros do solo

utilizando fita métrica conforme Ribeiro (2011) (Figura 3 g,h).

Para coleta dos dados de distância entre as estações de captura e o Rio

Doce e as lagoas mais próximas, foi utilizada a ferramenta régua de medição

do Google Earth®. Para a obtenção da altitude de cada estação de captura foi

usado GPS Garmin® (GPSMAP 60 CSX) no local durante a montagem das

armadilhas fotográficas (Tabela 01).

Tabela 1. Dados coletados nas estações de captura dos fatores relacionados

ao ambiente e respectiva unidade de medida utilizada para as análises.

Variáveis coletadas Unidade de medida

Distância do Rio Doce* Metros

Distância das lagoas* Metros

Altitude da estação de captura** Metros

Densidade do dossel e sub-bosque Porcentagem

Profundidade da serrapilheira Centímetros

Adensamento (04 árvores) Média-metros

C.A.P. (04 árvores) Média-cm

*Dados coletados com Programa GOOGLE EARTH®

**GPS Garmin® (GPSMAP 60 CSX)
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4.4. Análises dos dados

O esforço amostral nas estações de captura foi calculado por meio da

fórmula: [número de armadilhas fotográficas x número de dias/horas das

câmeras em campo], (considerando que um dia possui 24 horas) resultando

em 53.760 horas em campo (Srbek-Araújo & Chiarello, 2007; 2012).

A partir dos dados de presença/ausência das espécies nas 56 estações

de captura foi estimada a riqueza de espécies. A riqueza observada das

espécies de mamíferos de médio e grande porte foi obtida pelo somatório dos

registros nas armadilhas fotográficas. Foi construída uma curva do coletor das

espécies observadas com os dados totais de registros diários das espécies em

cada estação de coleta e comparado esses dados com a curva do coletor de

espécies estimadas por meio do estimador não-paramétrico Jackknife de

primeira ordem (SJack1) no Programa EstimateS 9.0 (Colwell, 2012).

Para as análises de habitat e micro-habitat que poderiam potencialmente

influenciar a distribuição de mamíferos de médio e grande porte foram

quantificadas oito variáveis: densidade da vegetação do dossel, sub-boque,

adensamento de árvores e a circunferência do tronco a altura do peito (C.A.P),

além da profundidade da serrapilheira no centro da estação de captura. Para

os fatores do habitat foram avaliados a altitude do ponto de coleta, bem como a

medida entre as distâncias dos grandes corpos d’água como o Rio Doce e a

lagoa mais próxima da estação de captura. Todas as variáveis de micro-habitat

foram medidas uma única vez no período de montagem das estações de

captura durante a estação seca, ou seja, de maio a agosto de 2016. Apenas as

espécies de mamíferos de médio e grande que obtiveram valores maiores que

dez (10) registros ou n>10, entraram nas análises da predisposição de

ocorrência com as variáveis de habitat e micro-habitat.

Foi Utilizado neste estudo para testar as hipóteses, o modelo de

regressão linear simples, que analisou as relações entre as variáveis

independentes quantitativas do habitat e micro-habitat (distância do Rio Doce,

distância das lagoas, altitude do ponto, densidade do dossel, sub-bosque,
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profundidade da serrapilheira, distância média de quatro árvores, média do

C.A.P de 4 árvores) e a variável dependente quantitativa que são os valores de

ocorrências de cada espécie nas estações de capturas. O objetivo foi de

analisar e determinar se existiu relação entre estas variáveis, ou seja,

predisposição da ocorrência das espécies de mamíferos de médio e grande

porte e as características do habitat e micro-habitat no PERD. A relação entre

as variáveis é representada por um modelo matemático, que associa a variável

dependente com as variáveis independentes, indicando se existe relação

(Drape & Smith, 1998; Hoffmann, 2016). Estas análises com o modelo de

regressão linear simples foram realizados por meio de computação estatística

com função lm do Programa R versão 3.4.4 (2018-03-15) (R Core Team, 2018).

A primeira hipótese testada foi que o recurso água (distância do Rio

Doce e distância da lagoa mais próxima) influenciou a ocorrência das espécies

de mamíferos de médio e grande porte no PERD. As análises de regressão

linear simples relacionaram uma a uma das variáveis independentes

quantitativas com a variável dependente quantitativa (quantidade de ocorrência

para cada espécie por ponto de coleta) através das análises de regressão

linear simples com a função lm do Programa R versão 3.4.4 (2018-03-15) (R

Core Team, 2018).

A segunda hipótese testada utilizou seis variáveis como características

de micro-habitat (densidade dossel, sub-bosque, profundidade serrapilheira,

altitude do ponto, média do C.A.P de quatro árvores, média da distância de 4

árvores) para avaliar se influenciaram a ocorrência das espécies de mamíferos

de médio e grande porte. As análises de regressão linear simples relacionaram

uma a uma das seis variáveis independentes com a variável dependente

(número de registro de cada espécie) por meio das análises de regressão

linear simples com a função lm do Programa R versão 3.4.4 (2018-03-15) (R

Core Team, 2018).
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5. RESULTADOS

5.1. Riqueza de espécies

Foram obtidos 1.266 registros de mamíferos de médio e grande porte no

Parque Estadual do Rio Doce, sendo 20 espécies (Figura 5). As espécies

registradas foram distribuídas em nove Ordens sendo elas: Carnivora (sete);

Roedores (três); Cingulata (três); Artiodactyla (duas); Perissodactyla (uma);

Didelphimorpha (uma); Pilosa (uma); Primata (uma) e Lagomorpha (uma). As

Ordens mais representativas foram: Carnivora (35%), Rodentia (15%),

Cingulata (15%) e Artiodactyla (10%). As de menor representatividade foram

Lagomorpha (5%), Pilosa (5%), Primates (5%), Didelphimorphia (5%) e

Perissodactyla (5%).

Figura 5. Número de registros por espécies de mamíferos de médio e grande porte,

no Parque Estadual do Rio Doce.
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As espécies com maior número de registros nas armadilhas fotográficas

foram Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) (n=350); Dasyprocta azarae

(Lichtenstein, 1823) (n=242); Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) (n=105);

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1758) (n=102); Dasypus novemcinctus

(Linnaeus, 1758) (n=93); Nasua nasua (Linnaeus, 1766) (n=68); Leopardus

pardalis (Linnaeus, 1758) (n=54); Mazama americana (Erxleben, 1777) (n=52);

Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826) (n=41); Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus,

1758) (n=38); Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) (n=31); Puma concolor

(Linnaeus, 1771) (n=29); Eira barbara (Linnaeus, 1758) (n=18); Tamandua

tetradactyla (Linnaeus, 1758) (n=12); Priodondes maximus (Kerr,1792) (n=10);

Cabassus tatouay (Desmarest. 1804) (n=7); Panthera onca (Linnaeus, 1758)

(n=6); Sapajus libidinosus (Spix,1823) (n=4); Herpailurus yagoaroundi

(É.Geoffory Saint-Hilare, 1803) (n=3) e Chrysocyon brachiurus (Illiger, 1815)

(n=1).

A partir dos dados de presença/ausência das 20 espécies registradas

pelo método de armadilhamento fotográfico foi calculada a estimativa espécies

de mamíferos de médio e grande porte na área conforme estudo de Araújo et al.

(2015).A curva de acumulação de espécies (curva do coletor) teve um

acentuado crescimento inicial, mas tendeu à estabilidade a partir de 19o dia. A

riqueza observada nesse estudo foi de 20 espécies de mamíferos de médio e

grande porte dentro dos limites do PERD e a curva de riqueza estimada foi 22

espécies, indicando que a amostragem foi suficiente por meio do uso de

armadilha fotográficas para representar a comunidade de mamíferos de médio

e grande porte na área de estudo. Além disso, com o desvio padrão de 5% na

curva de riqueza estimada indicou que a amostragem foi suficiente por meio do

uso de armadilha fotográficas para representar a comunidade de mamíferos de

médio e grande porte na área de estudo (Figura 6).
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Entre os mamíferos registrados neste estudo foram verificadas sete

espécies na lista de espécies ameaçadas de extinção de Minas Gerais (Copam,

2010), oito espécies encontram-se na Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas

de Extinção do Ministério do Meio Ambiente (Brasil, 2014) e quatro espécies

estão na Lista Vermelha da International Union for Conservation of Nature

(IUCN) (IUCN, 2017) (Tabela 02).

Figura 6: Curva do coletor de espécies observada (Linha vermelha) e estimada

(Linha verde) pelo método Jackknife1 para mamíferos de médio e grande porte

no Parque Estadual do Rio Doce. As barras na linha do estimador representam

desvio padrão de 5%.
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Tabela 02. Lista de espécies de mamíferos de médio e grande porte

registradas no Parque Estadual do Rio Doce, total de registros e status de

conservação.

Táxon Número de
registros (n)

Status

Est /Br1 / Int2

Ordem Carnivora

Panthera onca 6 CR/VU/NT

Leopardus pardalis 54 VU/NA/LC

Puma concolor 29 VU/NA/LC

Herpailurus yagoaroundi 3 ---/VU/LC

Eira barbara 18 ---/NA/LC

Nasua nasua 68 ---/NA/LC

Chrysocyon brachiurus 1 VU/VU/VU

Ordem Rodentia

Dasyprocta azarae 242 ---/VU/DD

Cuniculus paca 31 ---/VU/DD

Hydrochoerus hydrochaeris 102 ---/---/LC

Ordem Cingulata

Dasypus novemcinctus 93 ---/NA/LC

Priodondes maximus 10 EN/VU/VU

Cabassous tatouay 7 ---/VU/ LC

Ordem Pilosa

Tamandua tetradactyla 12 ---/NA/LC

Ordem Artiodactyla

Mazama americana 52 ---/DD³/DD

Pecari tajacu 105 VU/LC³/LC

Ordem Logomorpha

Sylvilagus brasiliensis 38 ---/---/LC

Ordem Didelphimorphia

Didelphis aurita 41 ---/---/LC

Ordem Perissodactyla

Tapirus terrestris 350 EN/LC³/VU

Ordem Primates

Sapajus libidinosus 4 ---/---/LC

Total de registros: 1.266

Estado de conservação: (Est) - Lista de espécies ameaçadas COPAM

(2010); (Br¹) - Lista brasileira de espécies ameaçadas segundo MMA(2014);

(Int²) - Lista internacional de espécies ameaças segundo IUCN (2017);
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³Espécies de ungulados avaliadas segundo ICMBio (2012). criticamente em

perigo (CR), não avaliado (NA), dados insuficientes (DD), pouco

preocupante (LC), quase ameaçado (NT), vulnerável (VU), ameaçado (EN) e

sem informações (---).

5.2. Variáveis de habitat e micro-habitat

As análises de regressão linear simples foram realizadas individualmente

para avaliar os fatores que pudessem influenciar a ocorrência de mamíferos de

médio e grande porte, ou seja, variáveis de habitat e micro-habitat. Para o

recurso de água, representado pelo Rio Doce, a análise de regressão linear

simples não resultou em valor de P significativo para esta relação. Para este

estudo, a primeira hipótese também não foi comprovada, ou seja, o Rio Doce

não influenciou a ocorrência de nenhuma espécie de mamífero de médio e

grande porte.

As análises de regressão linear simples realizadas para o fator do

habitat, representado pelas lagoas, demonstraram relação na ocorrência de

duas espécies de mamíferos de médio e grande porte, Cuniculus paca e

Tamandua tetradactyla, os quais obtiveram valores significativos (p<0,05) e um

número de registros superior a 10 (Tabela 03). Essas duas espécies

representaram 10% das espécies registradas no PERD.
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Tabela 03: Mamíferos de médio e grande porte e fatores que predispõem sua

ocorrência no Parque Estadual do Rio Doce, MG.

Relações com valor significativo (p<0.05)

Espécies

(n>10) DL DD DS PS CAP DA

H. hidrochaeris 8,496e-08 0,004036 0,001483 0,002388 4,42e-05

D. azarae 0,04575 0,01669

C. paca 0,01391

T. tetradactyla 0,0499

T. terrestris 0,009919

Legenda: Distância das lagoas (DL), densidade do dossel (DD), densidade do

sub-bosque (DS), média do C.A.P 4 árvores (CAP), distância árvores(DA).

A espécie C. paca obteve um valor de P = 0,01391 (n=31).

demonstrando a relação de C. paca com as lagoas do PERD e reforçando esta

relação positiva, ou seja, quanto mais próximo das lagoas maior foi o número

de registros para a espécie C. paca (Figura 07a, Tabela 03).

A espécie T. tetradactyla obteve um valor de P = 0,0499 (n=12),

demonstrando que quanto mais distante das lagoas maior foi a ocorrência para

a espécie T. tetradactyla, ao contrário da C. paca (Figura 07b e Tabela 03).
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Figura 7: Ocorrência das espécies: a) Cuniculus paca (n=31); b) Tamandua

tatradactyla (n=12) relacionada a distância das Lagoas no interior do Parque

Estadual do Rio Doce.
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As análises de regressão linear simples relacionadas à densidade de

dossel como um fator que predispõe a ocorrência de espécie de mamíferos de

médio e grande porte obtiveram valores de P significativos para as espécies:

Dasyprocta azarae, Tapirus terrestris e Hidrochoerus hidrochaeris (Figura 8),

(Tabela 03).

A análise de regressão linear simples que relacionou os registros de

ocorrência da espécie D. azarae com a variável densidade do dossel foi

significativa (P=0,04575; n=242) (p<0,05). Estes valores demonstraram que a

densidade do dossel é um fator que predispõem a ocorrência desta espécie no

PERD, ou seja, quanto maior foi a densidade do dossel maior foi o registro

desta espécie (Figura 8 a).

As análises de regressão linear simples que relacionaram os registros da

espécie T. terrestris apresentaram valores significativos para a variável de

micro-habitat densidade do dossel (P=0,009916; n=350) (p<0,05). Dessa

maneira, verificou-se que a densidade do dossel foi um fator que influenciou a

ocorrência desta espécie de forma contrária a da espécie D. azarae, pois

quanto menor foi a densidade do dossel maior foi a predisposição de sua

ocorrência (Figura 8b). Esta relação que expressa de forma positiva que quanto

menor a densidade do dossel maior foi o número de registros para esta espécie.

Estes registros foram realizados em 76% de áreas com dossel superior a 40%

de cobertura, porém essa espécie obteve 24% dos registros em apenas uma

estação de captura localizada em área aberta de dossel inexistente.

A espécie H. hidrochaeris respondeu significativamente para a

característica de micro-habitat densidade dossel (P=8,496e-08; n=102). Esta

relação que expressou de forma positiva que esta variável de micro-habitat

atuou como um fator que influenciou a ocorrência desta espécie. Quanto menor

a densidade do dossel maior foi o número de registros para esta espécie.

Todos os registros de H. hidrochaeris ocorreram em áreas de densidade de

dossel zero (0%), ou seja, margem de lagoa (Figura 8c e Tabela 03).



25

Densidade do dossel (%)

Densidade do dossel (%)

Dasyprocta azarae

Tapirus terrestris

(a)

(b)

N
úm

er
o
d
e
re
gi
st
ro
s

N
úm

er
o
d
e
re
g
is
tr
o
s



26

Figura 8. Ocorrência das espécies: a) Dasyprocta azarae (n=242); b) Tapirus

terrestris (n=350); c) Hidrochoerus hidrochaeris (n=102), relacionadas à

densidade do dossel no interior do Parque Estadual do Rio Doce.

As análises de regressão linear mostraram que a variável do micro-

habitat densidade de sub-bosque foi um fator que influenciou a ocorrência das

espécies Dasyprocta azarae e Hidrochoerus hidrochaeris (Figura 09). A

variável densidade do sub-bosque foi um fator que influenciou o registro de D.

azarae (P=0,01669; n=242), ou seja, quanto maior a densidade do sub-bosque

maior foi o número de registros de ocorrência dessa espécie (Figura 9a e

Tabela 03).
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Figura 09: Ocorrências das espécies: a) Dasyprocta azarae (n=242); b)

Hydrochoerus hydrochaeris (n=102) relacionadas a densidade do sub-bosque

no interior do Parque Estadual do Rio Doce.

A análise de regressão linear da espécie H. hidrochaeris com relação à

característica de densidade de sub-bosque foi significativa (P=0,004036;

n=102). Ao contrário da espécie D. azarae, esta relação demonstrou que

quanto maior a densidade do sub-bosque menor o número de registros desta
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espécie (Figura 9b). Esta espécie apenas foi registrada em áreas onde os

valores para sub-bosque foram zero, nas margens de lagoas, da mesma forma

como ocorrido para a variável densidade de dossel nas análises anteriores.

As análises de regressão linear simples para as variáveis de micro-

habitat, profundidade da serrapilheira e média do C.A.P de 4 árvores, também

apresentaram relação com a espécie H. hidrochaeris, demonstrando que são

fatores que influenciaram a ocorrência desta espécie. Os valores resultantes

das análises foram: para a variável profundidade da serrapilheira (P=0,001483;

n=102), (Figura 10a). A variável profundidade da serrapilheira foi um fator que

influenciou a ocorrência desta espécie.
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Figura 10. Ocorrência da espécie Hidrochoerus hidrochaeris (n=102). a)

Profundidade da serrapilheira no centro da estação, b) Circunferência na altura

do peito (C.A.P.) de quatro árvores mais próximas da estação de coleta no

Parque Estadual do Rio Doce.

A variável de micro-habitat média do C.A.P de 4 árvores relacionada

também com a espécie H. hidrochaeris resultou em um valor de P significativo

(P=0,002388; n=102) (Figura 10b). Portanto, a média do C.A.P de 4 árvores foi

um fator que predispôs a ocorrência desta espécie no PERD. Os registros da

espécie H. hidrochaeris foram feitos em áreas de valor zero para profundidade

de serrapilheira e média do C.A.P de 4 árvores por se tratar de áreas

localizadas nas margens de lagoas, de forma que quanto menores foram os

valores desses fatores, maior foi a ocorrência dessa espécie (Figura 10 a,b).

Para três espécies registradas neste estudo: Panthera onca, Puma

yagoaroundi, Cabassous tatouay os valores de P foram significativos para as

variáveis de micro-habitat, porém seus valores de ocorrência foram inferiores a

10 (n<10).
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A espécie P. onca respondeu significativamente para quatro variáveis

de micro-habitat: densidade dossel (P=0,01443), densidade do sub-bosque

(P=0,00610), profundidade da serrapilheira (P=0,03593) e para distância média

das árvores (P=0,01098). Essa espécie obteve um número de registros abaixo

de 10 (n=6), o que limitou qualquer inferência a respeito dos resultados obtidos

para os fatores que predispõem a ocorrência desta espécie no PERD.

As análises de regressão linear simples para a espécie P. yagoaroundi

responderam significativamente para duas variáveis de micro-habitat sendo

elas: profundidade da serrapilheira (P=0,04673) e C.A.P. das árvores

(P=0,04554). Essa espécie também não obteve um número de registros acima

de 10 (n=3), o que limitou qualquer inferência a respeito dos resultados obtidos.

Para a espécie C. tatouay obteve valores de P significativos para duas

variáveis, sendo a altitude do ponto (P=0,02708) e a média do C.A.P. de 4

árvores (P=0,00299). Essa espécie também não obteve um número de

registros acima de 10 (n=7), o que limitou qualquer inferência a respeito dos

resultados obtidos.
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6. DISCUSSÃO

Foi possível registrar 20 espécies de mamíferos de médio e grande porte

dentro de um total de 1.266 registros obtidos nas armadilhas fotográficas

instaladas no PERD. Esses registros foram resultantes de um esforço amostral

de 40 dias para o porção norte e 40 dias para porção sul do PERD, em 56

estações de captura, na estação seca, compreendendo os meses de maio a

agosto de 2016. Esse fato indicou que, mesmo com apenas um período de

coleta na estação seca e utilizando somente uma metodologia, armadilhas

fotográficas, o número de espécies registradas foi próximo ao número de

espécies esperadas para a região. Pesquisas realizadas no PERD registraram

valores próximos aos registros obtidos neste trabalho. Scoss (2002; 2004)

registrou 16 espécies de mamíferos de médio e grande porte no PERD. Outros

levantamentos realizados por Stallings et al. (1991) e Fonseca (2001) e mais

recentemente por Hatakeyama (2015), obtiveram 21 espécies de mamíferos de

médio e grande porte registradas no PERD. Scoss (2004) e Stallings et al.

(1991) obtiveram valores próximos ao presente estudo (16 e 20 espécies,

respectivamente) utilizando metodologias diferentes, ou seja, visualização

direta e parcelas de areia.

Estudos realizados com mamíferos de médio e grande porte registraram

entre 10 e 24 espécies em áreas do Espírito Santo que são relativamente

próximas ao PERD (Venturini et al., 1996; Chiarello, 2000; Passamani et al.,

2005; Srbek-Araujo & Chiarello, 2007; Prado et al., 2008; Tonini et al., 2010

Machado et al., 2016, Santos et al., 2016).

O valor de 20 espécies de mamíferos de médio e grande porte, quando

comparados com dados de trabalhos semelhantes em unidades de

conservação estaduais ou no Domínio da Mata Atlântica mostrou-se satisfatório,

pois é maior que outros estudos já realizados no Parque Estadual do Ibitipoca

em Minas Gerais, por exemplo, o qual possui 12 espécies de mamíferos de

médio e grande porte registrados (Drummond, 1989). Em estudos em áreas de

Preservação Permanente e de Reserva Legal no município de Lima Duarte,
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MG, próximo ao Parque Estadual de Ibitipoca, foram registradas 23 espécies

de mamíferos de médio e grande porte (Zanzini et al., 2017). No Parque

Estadual Serra do Papagaio foram registradas 13 espécies de mamíferos de

médio e grande porte (Carvalho & Moreira, 2009). No Parque Estadual Veredas

do Peruaçu, foram registradas 28 espécies de mamíferos de médio e grande

porte (MG-Biota, 2011). No Parque Estadual do Turvo foram registradas 29

espécies de mamíferos de médio e grande porte (Wallauer & Albuquerque,

1986; Kasper et al., 2007). A Mata do Sossego registrou ao todo 16 espécies

de mamíferos de médio e grande porte (Mendes et al., 2015). O Parque

Estadual do Itacolomi apresentou 6 espécies de mamíferos de médio e grande

porte identificadas (Melo et al., 2009). Estudo realizado na Estação de

Pesquisa, Treinamento e Educação Ambiental (EPTEA) Mata do Paraíso que e

o maior fragmento de Mata Atlântica presente no município de Viçosa - MG,

registrou 20 espécies de mamíferos de médio e grande porte (Prado et al.,

2008). A maior representatividade da ordem Carnivora nesse estudo está de

acordo com o padrão esperado para os biomas brasileiros, onde o grupo tende

a ser o mais rico entre os médios e grandes mamíferos (Conforti e Azevedo,

2002; Paglia et al., 2012).

Os estudos de Kasper et al. (2007); Prado et al. (2008); Melo et al.

(2009); MG-Biota (2011); Mendes et al. (2015) utilizaram mais de uma

metodologia de registros somada às armadilhas fotográficas e seus registros

de riqueza observada também foram comparados com a riqueza estimada por

meio do estimador Jackknife de primeira ordem. Segundo as premissas dos

estudos de Srbek-Araujo & Chiarello (2007), a análise das curvas de

acumulação de espécies atingiu a suficiência amostral, pois até espécies

comumente não registradas por metodologia de armadilhas fotográficas foram

registradas no presente estudo, como é o caso do macaco-prego (S.libidinosus)

e do esquilo (Sciurus ingrami) este último não fez parte do trabalho, apenas

registro acidental.

O esforço amostral total de 53.760 horas no presente estudo

demonstrou ser satisfatório para a metodologia de uso de armadilhas

fotográficas. Não foram registradas algumas espécies como Cerdocyon thous,
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Leopardus wiedii, Galictis spp., Conepatus semistriatus, Bradypus variegatus,

Euphractus sexcinctus e Procyon cancrivorus, os quais foram registrados em

trabalhos anteriores no PERD (Scoss, 2004; Stallings et al. 1991, Hatakeyama,

2015). As espécies que não foram registradas são descritas em estudos com

armadilhas fotográficas para áreas do Domínio Mata Atlântica (Srbek-Araujo &

Chiarello 2007; Goulart et al., 2009; Melo et al., 2012) porém, não se pode

afirmar que estas espécies não mais se encontram no PERD. Possivelmente a

abundância dessas espécies esteja reduzida ou restrita a locais que não foram

amostrados, o que dificultou o registro.

É de grande importância a presença da comunidade de mamíferos para

a preservação dos sistemas biológicos das florestas tropicais, pois essas

espécies desempenham funções no processo do ecossistema e na diversidade

(Terborgh, 1992; Cherem e Perez, 1996; Cárceres et al., 2007). Segundo

Sinclair (2003); Barlow et al. (2007) e Cárceres et al. (2007), os mamíferos de

médio e grande porte estão entre os melhores grupos da fauna para descrever

respostas referentes às mudanças na paisagem.

Nos registros fotográficos houve uma predominância de espécies da

ordem Carnivora também observada em outros estudos (Bocchiglieri et al.,

2010; Lessa et al., 2012; Porfirio et al, 2014; Estrela et al., 2015; Delciellos,

2016). Esta maior ocorrência pode estar associada ao comportamento das

espécies dessa ordem que apresentam um maior número de espécies de

mamíferos de médio e grande porte (Paglia et al., 2012), além de uma

mobilidade e habilidade maior em explorar o ambiente (Lyra-Jorge et al, 2008).

Vários autores relatam essas espécies distribuidas em áreas mais extensas,

pois exigem uma elevada demanda energética (Azevedo & Murray, 2007;

Cavalcanti & gese, 2009; Srbek –Araujo, 2013).

Os carnívoros registrados como a P. onca e P. concolor são de grande

importância no controle populacional de presas de maior porte (Azevedo &

Murray, 2007; Azevedo, 2008). L. pardalis, H. yagoaroundi e E. barbara são

mamíferos importantes na estruturação das relações ecológicas do

ecossistema e de controle nas populações de presas de pequeno porte. Esses

grandes carnívoros têm um papel importante na regulação dos ecossistemas,
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sendo considerados como espécies-chave por manter e restaurar a diversidade

e a resiliência dos mesmos (Terborg et al., 1999; Moreno et al., 2006; Di Bitetti

et al., 2008; Paglia et al., 2012 e Duarte & Reis, 2012).

Neste estudo foi registrado a presença de espécies classificadas como

espécies-chave segundo Ricklefs, (2003); Fragoso, (1999); Desbiez et al, (2010)

como espécies frugívoras e herbívoras, como P. tajacu e T. terrestris, M.

americana, D. azarae. Estas espécies-chave possuem um papel vital na

estrutura, funcionamento e produtividade do ecossistema e sua ausência pode

causar grandes impactos ao local (Fragoso,1999; Ricklefs, 2003). Os

mamíferos de médio e grande porte herbívoros são importantes prestadores de

serviços ambientais ligados a manutenção da diversidade de árvores da

floresta, através da dispersão e predação de sementes e de plântulas (Dirzo &

Miranda, 1990; Fragoso, 1999; Desbiez et al. 2010).

As espécies Cabassous tatouay e Priodontes maximus habitam áreas de

floresta primária e habitats secundários, não tolerando áreas degradadas, o

que o faz deles importantes indicadores ambientais (Srbek-Araujo et al., 2009).

Apesar de semelhantes morfologicamente, C. tatouay é maior que C. unicinctus,

o qual foi identificado por meio de características descritas por Wetzel, (1985),

além disso, a espécie C. tatouay apresenta orelhas maiores e com aspecto

granular na superfície externa, estendendo-se acima do topo da cabeça.

A espécie Chrysocyon brachiurus foi registrada apenas uma vez neste

estudo. O registro dessa espécie ocorreu em apenas uma estação de captura

na borda do PERD. Segundo Rocha e Dalponte (2006) o lobo-guará é uma

espécie de áreas abertas e de grande importância devido ao seu habito

generalista.

Das 20 espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas

nesse estudo no PERD, oito demonstraram relação com os fatores de habitat

e/ou microhabitat, mas devido ao valor de n<10 para três espécies, não foi

possível aferir sobre seus dados.
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Cinco espécies (C. paca, T. tetradactyla D. azarae, T. terrestris e H.

hidrochaeris) apresentaram valor de n>10 e tiveram seus resultados aferidos.

Estas espécies totalizam 25% das amostragens e indicaram seis fatores que

predispõem a suas ocorrências. Os resultados desse estudo mostraram

relações significativas entre estas espécies e os fatores que influenciaram as

suas ocorrências por meio das variáveis ambientais. Esse fato mostrou que

existe uma relação na escolha de habitat e micro-habitat por esses mamíferos

selecionando locais que ofereceram fontes de recurso, proteção e/ou abrigo.

Para a identificação de variáveis estruturais do habitat que influenciam a

ocorrência de mamíferos de uma região devem ser escolhidas variáveis mais

específicas, de acordo com a ecologia de cada espécie. No presente estudo

foram selecionadas oito características do ambiente, classificadas em variáveis

de habitat e micro-habitat, pois estes fatores podem definir a presença dos

mamíferos de forma específica na área. Essas características do ambiente

influenciando a ocorrência dos mamíferos também foram estudadas por vários

autores (Galetti et al., 2009; Endo et al., 2010; Ogutu et al., 2010; Bogoni et al.,

2013; Pia et al., 2013). Segundo Tews et al. (2004) em estudo da diversidade

animal, a escolha das estruturas-chave em escala espacial é determinante,

uma vez que o elemento estrutural pode ocorrer em menor ou maior escala.

A espécie T. terrestris no presente estudo apresentou 30% dos seus

registros em estações de captura onde a variável do micro-habitat, densidade

do dossel, foi quantificada em zero por se tratar de margens de lagoas. A

variável densidade do dossel quando relacionada a ocorrência dessa espécie T.

terrestris resultou em um valor de P significativo, expressando a preferência

desta espécie por áreas de dossel aberto, ou seja, próximo as lagoas. A

maioria dos registros desta espécie apresentou-se entre os valores de 40% a

100% de cobertura. Vários autores relataram que T. terrestris é uma espécie

dependente de ambientes florestais como florestas ripárias e florestas tropicais

de baixas elevações, geralmente associadas com ambientes próximos à água

(Emmons & Feer, 1997, Naveda et al., 2008; Medici et al., 2012; Ferreguetti et

al., 2017). A espécie T. terrestris é descrita como dependente do recurso

hídrico para desempenhar diversas funções vitais como a regulação do trato
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intestinal, termorregulação, limpeza de ectoparasitas, rota de fuga contra

predadores e reprodução (Vidolin et al., 2009; Cruz et al., 2014; Ferreguetti et

al., 2017).

A espécie H. hidrochaeris foi registrada apenas nas áreas de margem de

lagoas, confirmando o comportamento desta espécie descrito por Nishida

(1995). Esta espécie demonstrou uma relação significativa (p<0,05) nas

análises das características de floresta como a densidade do dossel, sub-

bosque, profundidade da serrapilheira, média do C.A.P e distância média das

árvores. Porém estes registros ocorreram em áreas onde estas características

do micro-habitat foram quantificadas em zero por estarem localizadas nas

margens das lagoas, demonstrando que quanto maior foram as densidades de

dossel, sub-bosque e adensamento, menor foi a ocorrência de H. hidrochaeris.

Autores relataram que a espécie H. hidrochaeris é um herbívoro

generalista com grande relação com áreas úmidas e corpos d’água devido ao

hábito semi-aquático (Alho et al., 1987; Pereira & Eston, 2007). Os habitats

ideais para esta espécie são locais de pastagem próximas a corpos d’água

perenes, os quais tem grande importância em alguns comportamentos como

copular, regular a temperatura corporal e como via de fuga e áreas próximas

com uma cobertura arbustiva como abrigo (Nishida, 1995; Moreira &

MacDonald, 1997). Para a espécie H. hidrochaeris também foram realizadas

análises de regressão linear com as características do habitat, distâncias do

Rio Doce e das lagoas no interior do PERD, sendo que ambas não

apresentaram valores significativos como fatores que predispõem a ocorrência

dessa espécie, mesmo com a comprovada dependência desta espécie com o

recurso de água (Alho et al., 1987; Nishida, 1995; Pereira & Eston, 2007).

As análises da ocorrência de D. azarae relacionada com as

características de micro-habitat resultaram em valores significativos (p<0,05)

para densidade de dossel e sub-bosque. Os resultados descritos neste trabalho

vão de encontro com o comportamento desta espécie segundo Eisenberg

(1989), ou seja, apresenta preferência por áreas com habitats úmidos, em

baixas altitudes, em florestas secas decíduas e verdes, pois é uma espécie

muito adaptada a uma grande quantidade de habitats. Portanto, as áreas com
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maior densidade de espécies arbóreas não só contribuem para elevada oferta

de recursos alimentares, mas também oferecem abrigo e refúgio contra os

predadores, visto que áreas de vegetação densa podem servir como

esconderijo, facilitar a fuga da presa (CARO, 2005; LAMBERT et al., 2006;

VIEIRA et al., 2006). Essas vantagens, provavelmente explicam a correlação

positiva observada D. azarae com as características de micro-habitat

densidade de dossel e sub-bosque para este estudo.

Estudos mostram que a riqueza de espécies pode alcançar seu

máximo em áreas de altitudes médias, produzindo um decréscimo no padrão

ao longo de gradientes de altitude, por exemplo, para aves e mamíferos

(Goodman et al., 1996; Heaney, 2001). Estudos explicam que mudanças de

gradientes altitudinal provocam variações na riqueza de espécies (Brown, 2001;

Geise et al., 2004). No presente estudo, a variável de habitat altura dos pontos

de coleta (altitude) não resultou em valores significativos como um fator que

predispõem a ocorrência de mamíferos de médio e grande porte. Esse

resultado possivelmente pode ter ocorrido devido à pouca diferença altitudinal

verificada dentro do PERD, com uma média de 260 m, não alcançando

diferenças de gradientes expressivas. O ponto mais alto amostrado no PERD

apresentou 320 m e o mais baixo 225m, dessa maneira, essa variação não foi

suficiente para afetar a ocorrência das espécies de mamíferos de médio e

grande porte no PERD ao longo do gradiente altitudinal.

A variável de micro-habitat profundidade de serrapilheira neste estudo

foi um fator que influenciou a ocorrência de mamíferos de médio e grande porte,

corroborando com resultados de Correia e Oliveira (2000), Koing et al. (2002),

Santos-Filho (2005) e Possenti et al. (2010). Esses autores consideram a

serrapilheira de florestas um forte indicador da riqueza de espécies que

desenvolvem papéis importantes na ciclagem de nutrientes, pois os mesmos

podem encontrar na serrapilheira vários tipos de presas, como pequenos

roedores. Nos resultados do presente estudo esta variável de micro-habitat

teve apenas resultado significativo (p<0,05) para a espécie H. hidrochaeris. Em

estudo semelhante Barbosa (2012) comparou a riqueza de mamíferos de

médio e grande porte nos fragmentos florestais da Amazônia meridional em
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função de variáveis estruturais do ambiente como densidade do dossel,

profundidade da serrapilheira, entre outras, demonstrando que apenas a

variável profundidade da serrapilheira exerceu influência sobre a riqueza de

mamíferos de médio e grande porte na área estudada.

A espécie D. azarae (cutia) apresentou resultados significativos para

duas características de ambiente de floresta (dossel e sub-bosque),

demonstrando uma relação positiva que vai de acordo com seu comportamento.

Estas características ambientais possivelmente atuaram como abrigo contra

possíveis predadores, dificultando a ação dos mesmos. A cutia é uma espécie

frugívora preferencialmente florestal com grande ocorrência na Mata Atlântica,

mas com pouca informação disponível sobre sua ecologia (Tomas & Desbiez,

2004).

A ocorrência de duas espécies, C. paca e T. tetradactyla, foi influenciada

pela característica ambiental distância da lagoa que é um recurso hídrico. Para

a espécie C. paca (paca) esta caraterística está ligada com seu comportamento

de habitar florestas ripárias que oferecem abrigo e segurança, além de fonte de

água (Pérez, 1992; Wallace et al., 2010). Possivelmente isto influenciou para

que esta espécie tivesse uma maior ocorrência nestas áreas mais próximas de

lagoas. O conhecimento sobre a ecologia e comportamento de Cuniculus paca

ainda é escasso (Wallace et al., 2010). Apesar de sua grande importância

como dispersora e predadora de sementes nas florestas Neotropicais (Beck-

King et al., 1999; Eisenberg & Redford, 1999). Esta espécie sofre uma pressão

de caça muito grande, sendo uma das espécies mais caçadas na América

Central e do Sul (Aquino et al., 2009; Gallina et al., 2012; Santos-Fita et al.,

2012).

A ocorrência da espécie T. tetradactyla foi maior quanto mais distante os

registros estavam das lagoas. Esta espécie tem comportamento de preferência

de copas das árvores, pois é predominantemente arborícola, mas também

pode deslocar, alimentar e descansar no solo (Rodrigues et al., 2008). A área

de vida média é descrita entre 1,0 e 3,5 Km² (Rodrigues et al., 2003; Trovati &

Brito 2009). Sendo assim, as lagoas têm uma relação negativa quanto a

preferência de ocorrência desta espécie.
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Para a espécie T. terrestres, a variável dossel, demonstrou ser uma

característica que predispõem sua ocorrência, sendo que quanto menor a

densidade do dossel maior foi a sua ocorrência. Segundo Desbiez et al. (2010)

esta espécie está associada com habitats florestais, mas também em

ambientes abertos com a presença de água. Esta espécie obteve seus maiores

registros em pontos nas margens de lagoas, que resultaram em uma relação

negativa com a densidade do dossel. Esse fato está de acordo com o descrito

para esta espécie que tem muitos de seus comportamentos ligados a água

(Desbiez et al., 2010). Sendo assim a densidade do dossel tem uma relação

negativa quanto a preferência de ocorrência desta espécie.

A espécie H. hidrochaeris (capivara) demonstrou uma relação com

todos os fatores ligados ao ambiente de floresta, mas de forma negativa, pois o

que predispõem a ocorrência desta espécie são áreas abertas. Os registros

dessa espécie foram feitos nas margens de lagoas, que está de acordo com o

comportamento desta espécie que tem muitos de seus comportamentos

descritos ligados à presença de água (Alho et al., 1987; Desbiez et al., 2010). É

quase sempre encontrada dentro ou próximo à água e têm sua distribuição

fortemente relacionada a esse recurso (Desbiez & Tomas, 2003).

Por meio dos resultados obtidos foi possível verificar que para cinco

espécies de mamíferos de médio e grande porte (C. paca, T. tetradactyla D.

azarae, T. terrestris e H. hidrochaeris), correspondentes a 25% das espécies

registradas, estas utilizaram as características de habitat e micro-habitat como

fatores que definem sua ocorrência dentro do PERD.

Esses resultados poderão ser usados como uma ferramenta na

elaboração de planos de manejo e conservação, bem como para pesquisas

futuras com os mamíferos de médio e grande porte do Parque Estatual do Rio

Doce.
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7. CONCLUSÕES

Foram registradas 20 espécies de mamíferos de médio e grande porte

no PERD, distribuídas em nove ordens, 16 famílias e 19 gêneros,

correspondentes a aproximadamente 50% das espécies descritas para o

estado de Minas Gerais.

Foram registradas oito espécies de mamíferos de médio e grande porte

que constam na Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas de Extinção do

Ministério do Meio Ambiente e treze espécies na Lista Vermelha da IUCN.

O uso de armadilhas fotográficas foi eficaz e permitiu o registro e a

identificação das espécies de mamíferos de médio e grande porte do PERD.

A curva de acumulação de espécies (curva do coletor) tendeu a atingir

uma assíntota, indicando que a amostragem foi suficiente para representar a

comunidade de mamíferos de médio e grande porte no PERD.

A alta diversidade de espécies de mamíferos de médio e grande porte

registrada neste estudo reforça a importância ecológica da região do PERD

que, mesmo sendo uma unidade de conservação, sofre com efeitos antrópicos,

como caça e risco de incêndios. Assim, é de suma importância que os órgãos

responsáveis aumentem a intensidade da fiscalização, caso contrário, pode

ocorrer a redução drástica de espécies na área do PERD.

A presença de espécies ameaçadas de extinção ou que são

consideradas espécies-chave como P. onca, P.concolor, L. pardalis, P. tajacu e

T. terrestris, M. americana e D. azarae fomenta a necessidade de estudos

específicos sobre a biologia e ecologia, bem como de um monitoramento em

longo prazo dessas espécies. Essas pesquisas poderão fornecer dados

importantes para a conservação das espécies ameaçadas.

Portanto, os resultados obtidos nesse estudo têm grande importância

tratando-se do primeiro trabalho utilizando os fatores que predispõem a

ocorrência de mamíferos de médio e grande porte no PERD.
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Para melhor entendimento dessas relações ainda se fazem necessários

estudos de longo prazo e abrangendo períodos com incidência de chuva.
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