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1. RESUMO  

Os levantamentos de fauna silvestre no cerrado são importantes para uma boa 

descrição das espécies. A água e a fauna sofrem com os desmatamentos e a 

degradação dos ecossistemas. Deste modo, buscou-se fazer o levantamento quali-

quantitativo das espécies da mastofauna de médio e grande porte e da avifauna do 

Córrego Feio, parte do manancial do município de Araxá-MG. Diante dos dados já 

coletados a área apresenta uma rica fauna, com espécies de engenheiros de 

ecossistemas, o que indica que a preservação da fauna é altamente relevante, dado 

que promoverá a conservação da vegetação e dos recursos hídricos locais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O Cerrado possui uma riquíssima flora com mais de 10.000 espécies de plantas, 

sendo 4.400 endêmicas. A fauna apresenta 837 espécies de aves; 161 espécies de 

mamíferos, com 19 espécies endêmicas; 193 espécies de répteis, das quais 45 são 

endêmicas e 131 espécies de anfíbios, sendo 45 endêmicas (DINIZ-FILHO et al. 

2008). A mastofauna de médio e grande porte e a avifauna, são fortemente afetadas 

por ações antrópicas e, desta forma, necessitam ser alvo de estudos mais 

específicos a fim de evitar extinções regionais de espécies (OLIVEIRA, 2009). No 

levantamento de forma indireta e não invasiva é bastante usado armadilhas 

fotográficas (TOMAS E MIRANDA, 2006). Com o intuito de obter maiores 

informações, é utilizado um método complementar dos pontos fixos, que permite, 

também, a obtenção de estimativas de riqueza (DEVELY, 2006). Os estudos feitos 

próximos a corpos d´água auxiliam à preservação da vegetação e servem, também, 

como indicadores de alterações (SILVA, 2006). Assim, buscou-se fazer o 

levantamento quali-quantitativo das espécies de mastofauna de médio e grande 

porte e da avifauna do Córrego Feio, parte do manancial do município de Araxá-MG, 

com ênfase àquelas consideradas engenheiros de ecossistemas. 

 

3. OBJETIVOS 

Realizar o levantamento das espécies de aves e mamíferos de médio e grande porte 

na área de abrangência do Córrego Feio, manancial do município de Araxá-MG, 

para determinar a composição, riqueza e a presença de espécies que podem ser 

consideradas engenheiros de ecossistemas e suas prováveis funções na área. 

 



4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

A área de estudo está localizada a 19° 35' 56.68'' S e 46° 53' 56.30'' W, na fazenda 

da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, próxima ao 

bairro Jardim Europa IV em Araxá, Minas Gerais. Na área há a nascente tributária 

do Córrego Feio principal componente da pesquisa. Para monitoramento foram 

selecionados três pontos aleatórios, sendo Ponto 1 próximo do Córrego Feio (<15m), 

Ponto 2 à média distância (15 ≤ 40m), e Ponto 3 com maior distância (>40m). No 

período de março a julho, foram instaladas três armadilhas fotográficas (Bushnell®, 

n=3) conforme figura 1. São feitas visitas quinzenais para conferência dos registros e 

troca de pilhas das câmeras. Concomitantemente, foi realizado o método do ponto 

fixo nestes três pontos selecionados, para captura de sons da vocalização de aves, 

e de alguns mamíferos, além da observação visual. Uma vez por mês foram 

realizadas transecções entre os pontos para observação visual e captura de 

imagens por câmera digital (KODAK®, NIKON® e CANON®) e obtidos testemunhos 

dos moradores. O levantamento bibliográfico auxiliou na identificação das espécies 

encontradas, assim como o uso do site WIKIAVES para identificação da vocalização 

de aves, além do apoio de especialistas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Durante 86 dias de março a julho de 2016, foram realizadas 11 campanhas. Entre 

fotos e vídeos, as armadilhas fotográficas fizeram 1082 registros. Registraram-se 10 

áudios com vocalizações de aves, e feitos 56 registros pelas máquinas fotográficas, 

em cerca de 37 horas de observação em campo. Em relação ao córrego, foram 12 

espécies nos pontos 01 e 02 e oito no ponto 03, o que indica que a proximidade com 

a água pode influenciar a riqueza. No total são 43 espécies identificadas, sendo 14 

de mamíferos, com um felino e um roedor não identificados e 28 aves, sendo duas 

não identificadas (Tabela 1).  

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 - Espécies registradas. Legenda: armadilhas fotográficas (AF), vestígios (VE), fotos (FO), 
testemunhas (TE), observação (OB) e áudios (AU). No caso das armadilhas fotográficas, são 1 - mais 
próxima ao Córrego Feio (<15m); 2 – à média distância (15 ≤ 40m), e 3 – com maior distância (>40m). 
Nomes em negrito indicam espécies ameaçadas. 
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Nome Popular Nome Científico Registro Distância Nome Popular Nome Científico Registro Distância

Tapiti Sylvilagus brasiliensis AF 1, 2 e 3 Pombo columbia Columba livia FO/AF 3

Macaco prego Cebus nigritus VE - Papa capim Sporophila nigricollis FO -

Tamanduá-bandeira Mimergophaga trydactila AF/VE 1 Garibaldi Chrysomus ruficapillus FO -

Caititu - Porco do mato Pecari tajacu AF/VE 1 e 2 Ariramba de calda ruiva Gaubula ruficalda OB -

Sagui Callithrix penicillata FO - Frango d'água comum Gallinula galeata FO -

Quati Nasua nasua AF 1, 2 e 3 Gavião carrapateiro Milvago chimachima FO -

Jaguatirica Leopardus pardalis AF 1, 2 e 3 Pardal Passer domesticus FO -

Tatu-galinha Dasypus novemcinctus AF/VE 1 e 2 Pé-vermelho Amazonetta brasilienses FO -

Paca Cuniculus paca AF 1 e 2 Quero-quero Vanellus chilensis FO -

Gambá Didelphis AF 1 Urubu de cabeça preta Coragyps atratus FO/OB -

Lobo-guará Chrysocyon brachyurus TE - Canário da terra  Sicalis flaveola FO -

Macaco Bugio Alouatta AU - Rolinha-roxa Columbigalina talpacoti AF 1

Roedor NI (não identificado) AF 2 Pássaro-preto Gnorimopsar chopi OB -

Mamífero (não identificado) NI (não identificado) AF 1 Gavião carcará Carara plancus FO -

Mutum-de-penacho (macho) Crax fasciolata AF 2 e 3 Anu-preto Crotophaga ani OB -

Mutum-de-penacho (fêmea) Crax fasciolata AF 2 e 3 Curió Oryzoborus angolensis OB -

Tucano Ramphastos toco FO - Sabiá-laranjeira Turdus rufiventris AF 1

Seriema Cariama cristata AF/AU/FO 3 Cuspidor mascara preta Conopophaga melanops AF 1

Periquitão-maracanã Psittacara leucophthalmus AU/OB - Jacuaçu macho Penelope obscura AF 2

Saracura tres potes Aramides cajaneus FO - Ave (não identificada) NI (não identificado) AF 2

Lavadeira mascarada Fluvicola nengeta FO - Ave (não identificada) NI (não identificado) AF 2 e 3

TOTAL 42


