
Apoio e patrocínio

Imagem 4. Armadilha tipo Tomahawk armada e iscada.
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3 - Resultados parciais

 Diversidade de fauna terrestre em três áreas do Cerrado do 
município de Formosa, GO
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Formosa é um município do Centro-Oeste goiano, situado 
no Bioma Cerrado, de clima tropical com duas estações 
bem definidas (seca e chuva). Região de significativa 
riqueza natural, cuja composição da fauna silvestre é ainda 
pouco conhecida. O objetivo desse estudo é a avaliação da 
influência dos empreendimentos de um distrito agroindus-
trial na ecologia e distribuição das espécies da mastofau-
na, herpetofauna e avifauna que habitam a região. 

1 - Introdução

A coleta de dados da fauna terrestre foi realizada em áreas 
de cerrado predominante e em áreas próximas a zona urba-
na. O esforço amostral foi organizado em duas campanhas 
(seca e chuva) em 2014, cada uma com duração média de 
sete dias. Os métodos utilizados na herpetofauna foram 
armadilhas de intercepção e queda (pitfall's) e transectos. 

A avifauna foi amostrada por captura com redes de neblina 
e transectos. Para os pequenos mamíferos não voadores 
foram instaladas armadilhas tomahawk's, para os mamífe-
ros voadores redes de neblina, e aos de médio e grande por-
te, armadilhas fotográficas e realização de transectos.   

Imagem 1. Cerrado stricto senso alterado por ação 
antrópica.

Imagem 2. Área preservada, com cerrado stricto senso 
predominante. 

Imagem 3. Armadilha de interceptação e queda. Imagem 4. Busca ativa de herpetofauna em transecto.

2 - Materiais e métodos

Imagem 5. Quiróptero capturado em rede de neblina.

Imagem 5. Marim-pescador-pequeno - Chloroceryle ame-
ricana(ALCEDINIDAE) - capturado em rede de neblina.

Imagem 6. tamaduá-mirim - Tamandua tetradactyla 
(MYRMECOPHAGIDAE) - registrado em transecto.

Na herpetofauna foram observadas 22 espécies, sendo 
três endêmicas do Cerrado. Foram registradas 178 espéci-
es de aves, sendo sete endêmicas do Cerrado, duas do 
Brasil e uma migrante neártica. Duas são consideradas vul-
neráveis segundo o IUCN e 29 estão listadas no apêndice II 
do Cites. Na mastofauna 30 espécies foram registradas, 
sendo uma exótica. A composição geral da fauna nas áreas 
estudadas apresentou grande número de espécies com 
registros únicos e espécies generalistas, que podem não 
ser diretamente influênciadas. Essas informações serão 
avaliadas e testadas para verificar a possibilidade de rela-
ção com grau de fragmentação e uso antrópico das áreas 
do cerrado.
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