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1 - Introdução

3 - Resultados parciais

O bioma Cerrado ao longo das últimas décadas tem sofrido redução e perda de sua vegetação nativa devido à intensa intervenção
humana. No estado de Goiás, a busca por avanços tecnológicos
tem dado espaço principalmente para a agricultura, pecuária e
monoculturas de cana de açúcar. (AGUIAR; MACHADO; MÁRIO;
2004) presente estudo tem por objetivo identiﬁcar a fauna de
mamíferos de uma área de extensão sucroalcooleira composta
por oito municípios da micro região dos rios Turvo e dos Bois, na
bacia hidrográﬁca Paranaíba.

Foram registradas 10 ordens, 24 famílias, 48 gêneros e 55 espécies de mamíferos (12 pequenos não voadores, 15 voadores e 28
de médio e grande porte). De acordo com a lista vermelha do
Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014), das espécies identiﬁcadas nas atividades, uma é considerada ameaçada (EN), três
são classiﬁcadas como quase ameaçadas (NT) e nove estão categorizadas como vulneráveis (VU). Quatro espécies são endêmicas do território nacional e uma exótica nativa da Europa.

Imagem 1. Mata seca semidecídua em fronteira com cultura de cana-de-açúcar. Paisagem típica na região de estudo.

2 - Materiais e métodos
A área de estudo foi dividida em dez pontos e amostrada em duas
campanhas (seca e chuva), cada uma com duração média de 12
dias, entre os anos de 2014 e 2015. Os métodos utilizados para os
pequenos mamíferos não voadores foram armadilhas de captura
viva (tomahawk) e de interceptação e queda (pitfall), para os
mamíferos voadores, redes de neblina (mist-net), e para os de
médio e grande porte, armadilhas fotográﬁcas e observações diretas e indiretas através de transectos.

Imagem 2. Armadilha tipo tomahawk iscada e
armada.

Imagem 3. Armadilha de interceptação e
queda (pitfall)

Apoio e patrocínio

Imagem 4. tatu-de-rabo-mole - Cabassous
unicinctus (DASYPODIDAE)- registrado em
transecto.

Imagem 5. Roedor capturado em armadilha
Tomahawk.

Imagem 6. Roedor capturado em armadilha de
interceptação e queda (pitfall).

Imagem 7. tamaduá-mirim - Tamandua tetradactyla - (MYRMECOPHAGIDAE) registrado em
transecto.

A análise acurada da diversidade de mamíferos registrada nesse
estudo pode levar a uma proporção generalista para o comportamento e distribuição dessas espécies em regiões com características semelhantes às da área amostral, como a presença de monoculturas sucroalcooleiras e a interferência antrópica. O complemento de estudos na sub bacia dos rios Turvo e dos Bois, poderá
identiﬁcar a inter-relação da fauna de mamíferos da região com os
impactos causados pelas intervenções humanas e monoculturas
locais.
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