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RESUMO 

 

 

No período de agosto de 2011 e maio de 2012, num total de dez meses, foi realizado o 

levantamento da diversidade das espécies de mamíferos não voadores em um fragmento de 

mata localizado entre o campus I e II da Unoesc, no município de Joaçaba, estado de Santa 

Catarina, Brasil. Os objetivos principais do presente estudo foram realizar um levantamento 

da diversidade das espécies de mamíferos não voadores deste fragmento de mata, indicar o 

uso do ambiente (habitat e micro habitat) das espécies, verificar se nas áreas de estudo há a 

ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e de espécies endêmicas e elaborar uma lista 

comentada das espécies de mamíferos não voadores do fragmento de mata localizada entre o 

campus I e II da Unoesc Campus de Joaçaba SC. Neste fragmento de mata foram destacados 

três pontos para realizar a captura dos animais. Para este estudo foram utilizadas três 

metodologias: observação direta e de vestígios, armadilhas do tipo Young e armadilhas de 

interceptação e queda (pitfall traps) em três pontos distintos desta área, sendo que os métodos 

de observação direta e vestígios foram os mais representativos, com 30% das espécies 

encontradas. Ao final do estudo foram identificadas 5 ordens, 12 famílias e 16 espécies, sendo 

que a família Cricetidae foi a mais encontrada, representando 18,75% das famílias. Dentre os 

pontos de coletas, o que representou a maior porcentagem de animais encontrados foi o ponto 

C, tendo 40% das espécies encontradas. Os resultados obtidos foram expressivos, sendo que 

para a pequena área estudada o número de espécies encontradas foi relativamente alto, 

indicando que os animais vêm se tornando cada vez mais comuns em áreas antropizadas.  

 

Palavras-chave: Fragmento. Diversidade. Extinção. Antropizadas.  
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 ABSTRACT  

 

 

A study on the diversity of species of non-flying mammals in a forest fragment located 

between the campusI and II of UnoescUniversity, in the city of Joaçaba, state of Santa 

Catarina, Brazil from August 2011 through May 2012, comprising a total of ten months. In 

this woods fragment, three points were assigned to carry out the capture of the animals (A, B 

and C). The main objectives of this study were to survey the diversity of species of non-flying 

mammals of the forest fragment, indicating the use of the environment (habitat and micro-

habitat) by the species, check the areas of study for the occurrence of threatened species and 

of endemic species and develop a commented list of species of non-flying mammals in the 

forest fragment located between the campus I and II of UnoescUniversity Joaçaba SC. For 

this study, we used three methods: direct observation and observation of traces, Young traps 

and pitfall traps in three different spots of this area.The methods of direct and trace 

observation were the most significant, representing 30% of the species found. At the end of 

the study 5 orders, 12 families and 16 specieswere identified, and the Cricetidae family was 

the most prevalent, accounting for 18.75% of families. Among the collection spots, the one 

which represented the largest percentage of animals found was spot C, with 40% of the 

species found. The results were impressive, and for the small area studied the number of 

species found was relatively high, indicating that the animals are becoming increasingly 

common in anthropic areas. 

 

Keywords: Survey. Diversity. Extinction Anthropic 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Vivemos em uma época onde a preocupação com a diversidade biológica tornou-se 

global, aonde as mudanças climáticas que vem ocorrendo com mais frequência e intensidade a 

cada dia, fazem com que a biodiversidade enfrenta períodos difíceis e críticos. Devido às 

necessidades econômicas do homem as áreas florestadas vêm sendo ocupadas pela agricultura 

e pecuária, e crescem sem controle algum, comprometendo assim a estabilidade dos recursos 

naturais. A perda da biodiversidade nas florestas tropicais ocorre especialmente pela ação 

humana, e esta na maioria das vezes não poderá ser reparada, apresentando como 

conseqüências o desequilíbrio ecológico.  

 Devido à fragmentação e desmatamento, vários fatores vêm sendo alterados, 

modificando principalmente os processos biológicos das populações que vivem nestes 

habitats, podendo ocorrer também à dispersão das espécies ali presentes, até a sua extinção.  

Dos mamíferos descritos atualmente, 652 espécies ocorrem em território brasileiro, o 

que representa aproximadamente 12% da mastofauna do mundo. O Brasil apresenta a maior 

riqueza de mamíferos em toda a Região Neotropical. Na Mata Atlântica ocorrem cerca de 250 

espécies de mamíferos, sendo que 22% são endêmicas a este bioma (PRADO; ROCHA; 

GIUDICE, 2008). 

Para o estado de Santa Catarina, são registradas 152 espécies de ocorrência 

confirmada e outras 59 espécies são de possível ocorrência (CHEREM et al. 2005). No 

entanto, o conhecimento sobre a mastofauna do estado, principalmente na região oeste, ainda 

é deficiente. Isto é particularmente verdadeiro em relação à ecologia e conservação das 

espécies, em que o desenvolvimento de estudos de médio a longo prazo é de fundamental 

importância para que futuros estudos sejam realizados com mais precisão (GHELER, 2002). 

Uma característica muito importante dos mamíferos de pequeno porte é a sua 

importância no ecossistema florestal, pois têm papel indispensável na dispersão de sementes, 

fazendo parte também das cadeias alimentares. Como suas populações são muito abundantes 

em relação a outros taxa, pode-se estudar e recolher amostras significativas, sem causar riscos 

e impactos nas populações naturais dessas espécies. 
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Estes pequenos mamíferos são de grande importância para a saúde pública, pois são 

reservatórios de hantaviroses, tripanossomíase e esquistossomíase, dentre outras doenças 

(SIMÕES, 2009).  

Como a região estudada possui um clima temperado, os animais visam em diferentes 

épocas do ano a reprodução e a perpetuação da espécie, nos locais onde foram coletados estes 

mamíferos de pequeno e médio porte encontra-se muita água, a fonte necessária para que 

estes animais garantam o sucesso reprodutivo, também podemos encontrar parte da mata em 

seu estado natural e preservado. 

Com base no exposto, o presente estudo tem como finalidade relacionar dados e 

conseqüentemente, compilar uma lista de espécies ocorrentes na área estudada. Contribuindo 

assim para ampliar o conhecimento das espécies da região, tornando possível a utilização dos 

dados para futuros estudos de preservação e conservação das espécies que ali habitam. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Realizar um levantamento da diversidade das espécies de mamíferos não voadores em um 

fragmento de mata localizado entre o campus I e II da Unoesc Campus de Joaçaba SC.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Identificar o uso do ambiente (habitat e micro habitat) pelas espécies; 

 Verificar se na área de estudo ocorrem espécies ameaçadas de extinção e espécies 

endêmicas; 

 Elaborar uma lista comentada das espécies de mamíferos não voadores do fragmento 

de mata localizada entre o campus I e II da Unoesc Campus de Joaçaba, SC. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Refira à palavra animal e certamente a maioria das pessoas irá pensar em um 

vertebrado. Os vertebrados vivem em praticamente todos os habitats da terra, são 

componentes numerosos e muito importantes para experiência das pessoas sobre o mundo 

natural, também são muito diversificados, há mais de 56.000 espécies atuais as quais variam 

em tamanho, desde peixes pesando somente 0,1 gramas, até baleias que pesam 100.000 

quilogramas (POUGH et al. 2008). 

Os vertebrados têm comportamentos tão diversos e complexos quanto suas formas. A 

vida de um vertebrado é muito custosa, obtendo a energia necessária do alimento que 

consomem. Carnívoros alimentam-se de outros animais por isso apresentam uma grande 

variedade de métodos de captura de presas. Muitos vertebrados engolem suas presas inteiras, 

muitas vezes enquanto vivas, porém outros utilizam de métodos bastante específicos para 

matá-las, por exemplo, serpentes venenosas injetam misturas altamente complexas de toxinas, 

já, felinos de variados tamanhos, desde gatos domésticos até os tigres matam sua presa com 

uma mordida precisa no pescoço (POUGH et al. 2008). 

Um dos fatores mais críticos para o sucesso evolutivo de um organismo é a 

reprodução, e os vertebrados mostram um surpreendente conjunto de comportamentos 

relacionados ao acasalamento e a reprodução. De modo geral os machos cortejam as fêmeas e 

estas devem tomar conta dos jovens, mas em várias espécies de vertebrados estas regras são 

invertidas. No momento em que ocorre o nascimento ou a eclosão, alguns vertebrados são 

inteiramente auto-suficientes e não necessitam de seus pais, enquanto outros, principalmente 

os humanos, tem longos períodos de cuidado parental obrigatório (POUGH et al. 2008). 

 

 

                                          O termo vertebrado é obviamente derivado das vértebras arranjadas em séries 

para formar a coluna vertebral. Em nós mesmos, assim como em outros 

vertebrados terrestres, as vértebras formam-se em torno da notocorda durante 

o desenvolvimento e também circundam o tubo nervoso. A coluna vertebral 

óssea substitui a notocorda original após o período embrionário (POUGH et 

al. 2008). 
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Os vertebrados atuais possuem uma diversidade fascinante, porém de todas as espécies 

que já existiram as espécies atualmente viventes compõem uma pequena quantidade. Para 

cada espécie atual pode ter existido mais de uma centena de espécies extintas, e algumas 

destas espécies não têm paralelo algum entre as formas atuais (POUGH et al. 2008). 

Dentre os vertebrados encontram-se o grupo dos mamíferos, com mais de 7000 

espécies descritas, os mamíferos são considerados um importante componente dos 

ecossistemas, devido a sua grande variedade de espécies e adaptações ao ambiente. Podem ser 

considerados bons indicadores da qualidade ambiental, sendo assim, levantamentos deste 

grupo são necessários para a definição de estratégias de conservação. Por apresentarem de 

maneira geral um ciclo de vida curto, proporcionam uma rápida resposta das populações, com 

relação às modificações ambientais (D'ANDREA et al. 1999). 

Os mamíferos possuem membros apropriados para saltar, caminhar, cavar, subir, 

planar correr ou nadar, apresentando diversas formas de vida, como a aquática, terrestre de 

superfície, aérea, fossória (espécies que ficam enterradas) e arborícola. Entre todas as espécies 

de mamíferos, todas as fêmeas apresentam lactação, suas glândulas mamárias são muito 

importantes, por fornecerem alimento aos filhotes (NISHIKAWA, 2005). 

Pequenos mamíferos são relacionados como aqueles que possuem peso inferior a 

cinco quilos, é utilizado este termo apenas para marsupiais e roedores, pois são considerados 

de pequeno porte, podem ser capturados em grande número, facilitando assim o estudo de sua 

ecologia, por outro lado se não forem capturados seu estudo torna-se difícil, pois são animais 

de hábitos noturnos e de difícil avistamento (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2008). 

Os pequenos mamíferos têm papel importante nas cadeias alimentares e no 

ecossistema das florestas, pois estão relacionados com a dispersão das sementes e polinização 

das flores fazendo parte das teias alimentares. Apresentam também grande abundância em 

relação a outros taxa superiores, permitindo a obtenção de amostras representativas, sem risco 

de impactos nas populações destas espécies. Os mamíferos de pequeno porte são de grande 

importância para a saúde pública, pois os roedores silvestres são reservatórios de 

hantaviroses, tripanossomíase e esquistossomíase, dentre outras doenças (SIMÕES, 2009).  

Uma das principais dificuldades dos pesquisadores e especialistas na avaliação das 

ameaças aos pequenos mamíferos se deve ao fato de serem pouco coletados e estudados, 

sendo difícil determinar as causas que podem indicar sua raridade e as ameaças de extinção. 

Torna-se recomendável a ampliação imediata das áreas protegidas, sendo que estas áreas são 
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difíceis de ser controladas, mas que devem ser tratadas cada vez mais de forma criteriosa 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2008). 

O Brasil está entre os países com maior número de endemismos, ou seja, espécies 

decorrentes apenas em uma determinada região, num total de 131, destacando-se primatas e 

roedores. A maior parte das espécies de mamíferos é representada pelos mamíferos não-

voadores e pelos morcegos, que são representados principalmente pelas famílias Didelphidae 

(marsupiais), Cricetidae e Echimydae (roedores) (CÁCERES et al. 2008). 

A fauna de mamíferos brasileiros contém 524 espécies e ocupa o primeiro lugar do 

mundo, destas 524 espécies, 250 ocorrem na Mata Atlântica, com 65 espécies endêmicas. Das 

209 espécies de roedores e marsupiais que ocorrem no Brasil, 23 espécies são de marsupiais e 

79 de roedores, sendo que 39% e 46% respectivamente representam endemismos 

(PASSAMANI; DALMASCHIO; LOPES, 2004). Os mamíferos atuais são caracterizados por 

dois traços marcantes: pêlos e glândulas mamárias. Outro traço típico da maioria dos 

mamíferos é a viviparidade, ou seja, dar a luz a um jovem ao invés de botar ovos (POUGH et 

al. 2008). 

O novo mundo vem oferecendo um enorme desequilíbrio por conseqüência das ações 

humanas vegetais e animais silvestres encontram-se a caminho da extinção e o número das 

espécies desaparecidas vem aumentando a cada dia. Com a destruição dos habitats o resultado 

é de uma perda devastadora destes animais (REIS et al. 2005).  

No Brasil, as espécies de mamíferos oficialmente ameaçados de extinção chegam a um 

total de 69, representando 10,6% das espécies nativas de mamíferos ocorrentes no país. As 

ordens mais significativas no Brasil são Rodentia e Chiroptera, porém as que têm maior 

proporção de espécies ameaçadas são Primates e Carnivora. A ordem dos marsupiais 

(Didelphimophia) é consideravelmente rica em espécies, e das 55 espécies brasileira, apenas 

uma consta na lista de espécies ameaçadas. Sendo assim, registram-se os primatas e os 

carnívoros estão ameaçados, principalmente pelos seus hábitos florestais, sendo pouco 

tolerante a destruição das florestas. Também por serem predadores, dependem de outros seres 

vivos para sua sobrevivência (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2008). Devido a esta 

enorme diferença entre dois autores dos parágrafos acima, é de grande importância realizar 

estudos que possam comparar estes dados e realmente estimar o número de espécies atuais de 

mamíferos. 
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O Brasil é o país que possui a maior extensão consecutiva de ecossistemas florestais, a 

Amazônia é o mais significativo deles, sendo que a Floresta Atlântica é o segundo complexo 

de florestas tropicais brasileiras mais biodiversas, abrangendo cerca de um milhão e meio de 

quilômetros quadrados, isto é, 1/3 da área total ocupada pela Floresta Amazônica. (DOTTA, 

2005). 

A maior parte da Mata Atlântica encontra-se fragmentada, o que é resultado da ação 

humana. Com a fragmentação de habitats vários fatores podem sofrer alterações e também 

ocorrer modificações nos processos biológicos, como a diminuição do tamanho da população 

da fauna local, condições para invasão de espécies exóticas pode ocorrer também, a dispersão 

de algumas espécies. Com a fragmentação dos habitats e, principalmente, com os 

desmatamentos a perda da biodiversidade nas florestas aumenta significativamente (SIMÕES, 

2009). 

Localizada ao longo da costa brasileira, a Mata Atlântica faz parte dos cinco mais 

importantes hotspots de biodiversidade do mundo, ou seja, áreas muito devastadas e 

fragmentadas que possuem uma grande riqueza biológica, porém com risco de extinção as 

espécies (SIMÕES, 2009). Miranda & Mattos (1992) ressaltam que devido à elevada taxa de 

endemismo e a atual situação da degradação. A Floresta Atlântica está sendo considerada uma 

das três áreas com prioridade para conservação mundial (SILVA, 2001).  

O bioma Floresta Atlântica engloba um conjunto de formações florestais e 

ecossistemas conectados, que incluem a Floresta Ombrófila Mista, a Floresta Ombrófila 

Densa, a Floresta Ombrófila Aberta, a Floresta Estacional Semidecidual, a Floresta Estacional 

Decidual, os manguezais, as restingas, os campos de altitude, os brejos interioranos e encraves 

florestais do Nordeste (SCHÄFFER; PROCHNOW, 2002).  

Na região onde o presente estudo foi realizado há a transição de duas florestas, a 

Estacional Decidual e a Ombrófila Mista. A Floresta Estacional Decidual tem como 

característica a apresentação de uma ampla diversidade faunística e florística, sendo de 

extrema importância, devido a sua grande biodiversidade (BONACINA et al, 2000). Já a 

Floresta Ombrófila Mista caracteriza-se pela presença da Araucaria angustifolia, que por sua 

abundância, porte e copas corimbiformes (em forma de taças) demonstra um aspecto próprio 

desta formação e vegetação. Esta floresta ocorre intercaladamente com áreas savânicas e 

estépicas, o que da origem a um sistema em mosaico (diferentes tipos perceptíveis), muito 

característico desta paisagem (SONEGO; BACKES; SOUZA, 2007). 
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No estado de Santa Catarina restam apenas 17,46% do bioma Mata Atlântica 

(SCHÄFFER & PROCHNOW, 2002) e há um grande endemismo de pequenos mamíferos 

neste bioma, o monitoramento dessas espécies e de sua ecologia é de extrema importância. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 ÁREAS DE ESTUDOS 

 

 

O presente estudo foi realizado em uma área de fragmento de mata nativa entre o 

campus I e II da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, campus de Joaçaba – 

Santa Catarina (Fotografia 01). 

O município de Joaçaba localiza-se no meio-oeste catarinense, com longitude de 

51º30’17”, e latitude de 27º10’41” (IBGE, 2010). Encontra-se dentro do bioma Mata 

Atlântica, localizada entre a zona de transição da Floresta Ombrófila Mista para a Floresta 

Estacional Decidual (INPE, 2011). O fragmento de mata analisado é cortado por pequenos 

riachos que resultam de nascentes presentes no interior da mata. Foram amostrados três 

pontos, sendo que cada ponto apresenta um riacho com cerca de 2.0m de largura e 0,50cm de 

profundidade, e são recobertos pela mata ciliar que ainda se encontra preservada neste local. 

Em um destes três pontos está presente um açude, com cerca de 60m² e 5.0m de 

profundidade, pouco perturbado e parcialmente recoberto pela mata ciliar (Fotografia 01).  

Neste fragmento de mata, localizado no município de Joaçaba, foram selecionados três 

corpos d’água, onde foi dada a preferência para locais com características distintas, um ponto 

de mata mais fechada, outro ponto encontra-se em uma área com plantações e bastante aberta, 

e o último ponto encontra-se próximo a estrada, para assim poder representar diferentes 

micro-habitats. 
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Fotografia 01 - Imagem aérea da área de estudos localizada no município de Joaçaba, com três armadilhas de 

interceptação e queda (A: 27º09'50.55''S; 51º31'16.44’’O, B: 27º09'50.55''S; 51º31'23.98''O, e C: 25º09'39.60''S; 

51º31'21.56''O). 
Fonte: Google Maps. Adaptado por Jéssica Costenaro Mascarello 

 

 

4.2. MÉTODOS 

 

 

O estudo foi realizado entre os meses de agosto de 2011 a maio de 2012, com coletas 

mensais, durante um período de seis dias consecutivos.  
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4.2.1 Observação Direta e Vestígios: 

 

Foram levantados dados sobre mamíferos através de observação direta de animais 

vivos ou eventualmente encontrados mortos (por atropelamento ou outros motivos) e 

vestígios, como pegadas (BECKER E DALPONTE, 1999), fezes, vocalizações, tocas, etc., 

dentro da área de estudo. Os diferentes ambientes nessa área foram percorridos a pé, em 

diferentes turnos, uma vez por mês, para a observação dos animais e seus vestígios, 

aproveitando-se também os deslocamentos em função de outras atividades. Para 

complementar o registro de pegadas, foram colocados seis quadrantes de madeira (40 cm²) 

preenchidos com areia (Fotografia 2) ou terra, próximo as margens dos córregos e açude para 

que, quando o animal passa-se, fica-se um registro da pegada. Também foi utilizado gesso em 

pó, água, espátula e um recipiente para misturas, para fazer o molde destas pegadas. Segundo 

Auricchio e Salomão (2002), deve-se misturar água em um recipiente e adicionar 

vagarosamente a mesma quantia de gesso em pó, para então formar uma massa líquida e 

despejar sobre a pegada. Depois que o gesso estiver seco e rígido deve-se escrever no verso a 

localidade e a data que a pegada foi encontrada. 

 

 
Fotografia 02 - Parcela de areia 

Fonte: a autora (2011) 

 

 

4.2.2 Captura de Pequenos Mamíferos Terrestres:  

 

 

Os pequenos mamíferos terrestres abrangem marsupiais e roedores com peso adulto 

médio inferior a 1.000g. O levantamento dessas espécies foi realizado através de grade de 
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armadilhas para captura. Foram utilizadas cinco armadilhas do tipo mini ratoeira (10 x 11 x 

30) cinco do tipo Young pequenas (de 15 x 16 x 32 cm) (Fotografia 3 e 4), cinco médias (23 x 

24 x 54 cm) (Fotografia 5) e três grandes (32 x 36 x 77 cm) (Fotografia 6), instaladas no solo. 

Segundo Auricchio e Salomão (2002), estas armadilhas são feitas em chapa de alumínio ou 

galvanizadas, podendo ou não ser dobráveis, e disponíveis em vários tamanhos, extremamente 

fáceis de armar, permitindo a captura do animal ainda vivo. Foi utilizada como isca algumas 

vezes o milho puro e outras vezes uma mistura de milho com pasta de amendoim, bacon e 

banana, fazendo a troca da isca quando necessário. As iscas foram colocadas no interior de 

cada armadilha. Também foram utilizadas frutas como laranja, abacaxi, caqui, banana além de 

sardinha para chamar a atenção de animais maiores. As armadilhas ficavam abertas durante 

toda a semana e passavam por vistorias ao longo dos dias de coletas no horário entre 

06h00min e 07h30min com a finalidade de não deixar os animais capturados expostos ao sol. 

Após o período mensal das coletas, as armadilhas eram recolhidas e guardadas, sendo 

expostas então apenas no próximo mês. 

 

 
Fotografia 03 - Armadinhas do tipo Young pequena 

Fonte: a autora 

 

 

 

 
Fotografia 04 - Armadinhas do tipo Young pequena. 

Fonte: a autora (2011) 
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Fotografia 05 - Armadilha do tipo Young média. 

Fonte: a autora (2011) 

 

 

 
Fotografia 06 - Armadilha do tipo grande. 

Fonte: a autora (2011) 

 

 

 

4.2.3 Armadilhas de Interceptação e queda (pitfall traps): 

  

Também foram utilizadas armadilhas de intercepção e queda (pitfall traps) para captura de 

pequenos mamíferos. Este método permite complementar a captura em armadilhas pela 

possibilidade de capturar animais terrícolas (e.g., marsupiais do gênero Monodelphis) que não 

costumam ser capturados em armadilhas do tipo de gaiola. Esta metodologia consiste em se 

criar uma barreira (sombrite enterrada cerca de 5 cm no solo, com 1m de altura e 

comprimento variável) com o deslocamento de animais pela área, acabam por encontrar as 

armadilhas em seu habitat, desta forma seguem pela rede e são conduzidos a baldes (20 litros) 



23 

 

 

 

enterrados no solo ao longo da barreira, espaçados cerca de 10 metros uns dos outros, 

servindo como receptores para os animais. No total foram colocados 3 conjuntos com 5 baldes 

cada um, totalizando 50 metros cada conjunto. A vistoria das armadilhas de intercepção e 

queda foi realizada nos mesmo horários das gaiolas entre 06h00min e 07h30min. No interior 

de cada balde foi colocado um pedaço de isopor de cerca de 20 cm² e um recipiente com água, 

estes baldes possuem ao fundo pequenos furos para no caso de alagamento do balde estes 

pequenos buracos possam fazer a passagem da água do balde para a terra e o isopor possa 

manter o animal longe da água. Estas armadilhas ficaram tampadas e enterradas fora do 

período de observação para evitar a morte dos animais silvestres. (Fotografias 7 e 8) 

    
               Fotografias 07 e 08. Armadilha de intercepção e queda. 

               Fonte: a autora (2011) 

 

 

Os animais foram retirados das armadilhas manualmente ou com a ajuda de um pinção (o 

manipulador utilizou uma luva cirúrgica por baixo de uma luva de couro e máscara), sendo 

então identificados, fotografados e soltos no próprio ambiente, próximo ao local de coleta. 

Como o objetivo do trabalho é apenas demonstrar a diversidade da região nenhum outro 

método de marcação foi utilizado. 

Para cada animal coletado, foram anotados alguns dados, como: espécie, número de 

indivíduos, data, horário, local, condição climática, temperatura e forma de registro. Sempre 

que possível, foram tomadas fotografias do animal ou de seu vestígio, com uma escala de 

referência, e moldes em gesso das pegadas bem marcadas e em boas condições. No caso de 
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observação direta, também foram tomadas informações sobre os hábitos do animal. A causa 

de morte dos animais encontrados foi determinada quando possível. Os espécimes e vestígios 

encontrados foram identificados segundo Cimardi (1996). 

 

4.3 NA ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS  

 

4.3.1 RIQUEZA DE ESPÉCIES  

A riqueza de espécies da área em estudo foi estimada por estrapolação da curva de 

acumulação de espécies, pelos estimadores Bootstrap, Jacknife 1 e Jacknife 2, geradas com 

base na matriz de dados de ausência e presença. As analises foram efetuadas pelo programa 

StimateSWin820 (COLWELL, 2006).  

 

4.3.2 ÍNDICE DE SIMILARIDADE DE JACCARD 

 

A riqueza de espécies entre as áreas estudadas não foi calculada, pois a área de vida da 

maioria das espécies aqui registradas é significativamente grande (para algumas espécies, 

maior do que a área total amostrada), sendo assim, foi calculado o índice de similaridade 

correlacionando trabalhos desenvolvidos no estado de Santa Catarina com mamíferos não 

voadores através do Índice de Similaridade de Jaccard, que tem por função indicar a 

semelhança, em porcentagem, de espécies entre duas ou mais comunidades. A fórmula 

empregada para o calculo do Índice de Similaridade de Jaccard é Isj = C / (A+B) –C, sendo A 

o número de espécies na área A, B o número de espécies na área B, e C o número de espécies 

comuns das áreas A e B.  
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4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso Animal da Universidade do Oeste 

de Santa Catarina – UNOESC campus Joaçaba, com o processo número 2115198. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Durante os dez meses de estudo (agosto de 2011 a maio de 2012) foram feitas 120 

horas/busca e visualização, 1450 horas/armadilhas de intercepção e queda (Pitfalls) e 1450 

horas/gaiolas. 

 Foram identificadas cinco ordens, doze famílias e dezesseis espécies (Quadro 1). O 

gráfico 1  representa a porcentagem da diversidade de espécies por famílias encontradas nas 

áreas de estudo. A família Didelphidae representou 12,5%, Dasypodidae 6,25%, Leporidae 

6,25%, Felidae 6,25%, Canidae 6,25%, Procyonidae 12,5%, Sciudidae 6,25%, Cricetidae 

18,75%, Muridae 6,25%, Erethizontidae 6,25%, Caviidae 6,25% e Dasyproctidae 6,25%.  

 

 
Gráfico 01- Representação em porcentagem da diversidade de espécies por famílias, encontradas na área de 

estudo. 
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Taxa Nome Comum Registro 

 

DIDELPHIMORPHIA                                                      

  Didelphidae 

     Didelphis albiventris                                    

    Gracilinanus microtarsus    

 

XENARTHRA 

  Dasypodidae 

     Dasypus novemcinctus                   

 

LAGOMORPHA 

  Leporidae 
    Lepus europaeus                  
 

CARNIVORA 

  Felidae 

    Herpailurus yaguarondi               

  Canidae 

     Cerdocyon thous           

  Procyonidae 

    Nasua nasua               

    Procyon cancrivorus                     

   

RODENTIA 

  Sciuridae 

    Guerlinguetus ingrami                           

  Cricetidae 

    Akodon montensis  

    Oligoryzomys flavescens                                        

    Olygorizomys nigripes                

  Muridae      

    Rattus rattus                                   

  Erethizontidae 
    Sphiggurus villosus            

  Caviidae 

    Cavia aperea                                         

  Dasyproctidae 
    Dasyprocta azarae                     

 

 

 

gambá-de-orelha-branca 

guaiquica; cuíca  

 

 

 

tatu-galinha                                    

 

 

 

lebre  

 

 

 

gato-mourisco;  

 

graxaim; cachorro-do-mato            

 

coati 

mão-pelada   

 

            

 

serelepe  

 

rato-do-mato 

rato-do-mato 

rato-do-mato  

 

ratazana 

 

ouriço caixeiro 

 

preá 

 

cutia 

  

 

 

 

Captura 

Captura 

 

 

 

Pegadas 

 

 

 

Visualização; fezes          

 

 

 

Pegadas 

 

Visualização; fezes 

 

Visualização 

Pegadas 

 

 

 

Visualização  

 

Captura 

Captura  

Captura 

 

Captura 

 

Visualização  

 

Visualização 

 

Visualização  

 
Quadro 01- Diferenciação de taxa (ordem, família e espécie), nome comum e tipo de registro que as espécies 

foram encontradas na área de estudo. 

Fonte: a autora (2012) 
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5.1 RIQUEZA DAS ESPÉCIES 

 

A curva de acumulação de espécies indica que o número de espécies amostradas está 

próximo da estimativa de riqueza de Bootstrap (19,05), porém, está aquém dos estimadores 

Jaknife 1 (22,89) e Jaknife 2 (26,81). Bootstrap é um teste não paramétrico que utiliza os 

dados de todas as espécies coletadas para estimar a riqueza total, não se restringindo às 

espécies raras o que provavelmente seja esta a razão pela qual os resultados deste estudo se 

aproximaram deste indicador, uma vez que não há espécies raras na amostra encontrada. 

Porém, os resultados indicam que o esforço amostral não foi suficiente para estabilizar a curva 

(Gráfico 02) provavelmente isso se deve ao fato de os mamíferos apresentarem uma área de 

vida maior do que o fragmento estudado. Acredita-se que se o período de amostragem fosse 

maior, provavelmente a tendência seria a aproximação da mesma aos demais estimadores.  

 

 

Gráfico 02- Curva de acumulação de espécies (curva do coletor). 

Fonte: a autora.   

 

As espécies encontradas neste estudo foram comparadas com os estudos de Fortes et 

al, (2011) realizado na cidade de Chapecó – SC, Wallauer et al, (1999) realizado na Floresta 
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Nacional de Três Barras – SC e com o trabalho de Cherem et al, (2011) realizado no Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro – SC. (Tabela 01) 

 Na pesquisa realizada em Chapecó foram registradas 25 espécies, destas, 11 foram 

encontradas neste estudo (Isj = 0,36), apresentando o maior índice de similaridade em 

comparação com os demais estudos, provavelmente por ter ambientes naturais com a mesma 

composição (córregos, ambientes com mata ciliar e poucas áreas abertas), em Três Barras o 

número de espécies encontradas foi de 34, sendo destas 34 espécies, 11 também encontradas 

neste estudo e no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro o registro foi de 75 espécies, destas, 

13 espécies foram registradas neste estudo.  

Nenhuma espécie endêmica foi registrada neste trabalho, visto que a maior parte dos 

mamíferos de médio porte é de ampla distribuição geográfica e ocorre em diversos biomas 

brasileiros (FORTES et al. 2011), porém há ocorrência duas espécies exóticas: Lepus 

europaeus e Rattus rattus. 

Este estudo foi comparado com os trabalhos de Cherem et al. (2011), Fortes et al., 

(2011) e Wallauer et al, (1999), as espécies Cavia aperea, Lepus europaeus e Rattus rattus 

não foram registradas no estudo de Cherem e outros (2011), já no estudo de Wallauer e outros 

(1999) não houve o registro das espécies: Didelphis albiventris, Lepus europaeus, 

Gracilinanus microtarsus, Oligoryzomys flavescens e  Olygorizomys nigripes e no estudo de 

Fortes et al. (2011) não foram registradas as espécies: Sphiggurus villosus, Akodon montensis, 

Oligoryzomys flavescens, Olygorizomys nigripes e Rattus rattus. Todas as espécies 

encontradas neste estudo foram encontradas também em pelo menos um dos trabalhos 

comparados (Tabela 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Tabela 01- Representação da ocorrência das espécies encontradas neste estudo, sendo comparadas com a 

ocorrência das mesmas espécies em outros estudos realizados no Estado de Santa Catarina. 

Fonte: a autora (2012). 

Espécies 
Cherem etal. 

2011 
Fortes etal. 2011 

Wallauer etal. 

1999 

Procyon cancrivorus X X X 

Nasua nasua  X X X 

Dasyprocta azarae  X X X 

Cerdocyon thous X X X 

Didelphis albiventris X X   

Herpailurus yaguarondi  X X X 

Dasypus novemcinctus  X X X 

Guerlinguetus ingrami X X X 

Sphiggurus villosus  X   X 

Lepus europaeus    X   

Cavia aperea    X X 

Gracilinanus microtarsus  X X   

Oligoryzomys nigripes  X     

Oligoryzomys flavescens  X     

Akodon montensis  X   X 

Rattus rattus      X 

 

 

 

5.2 OCORRÊNCIA DAS ESPÉCIES EM RELAÇÃO AOS MÉTODOS UTILIZADOS 

 

 

 Com o término das coletas pode-se comparar a eficiência dos métodos utilizados para 

propiciar o encontro das espécies. Os métodos amostrados são: visualização, vestígios (fezes, 

pegadas, tocas, arranhões), armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) e armadilhas de 

gaiolas. Os vestígios representaram 30%, as visualizações 30%, as armadilhas de gaiolas 

representaram 25% e o método de armadilhas de interceptação e queda representou 15%, 

como mostra o gráfico 03. 

Através dos métodos de vestígios ocorreu à identificação da maior porcentagem das 

espécies encontradas em relação aos demais métodos, isso se deve, provavelmente, pelo fato 

de que os pontos de coletas estão em locais próximos a córregos de água e também a carreiros 

feitos pelos animais, propiciando então uma possibilidade maior de encontro. As armadilhas 



31 

 

 

 

de intercepção e queda foram eficientes para pequenos roedores, uma vez que os baldes 

colocados nas armadilhas eram de 20 litros, possibilitando a captura de pequenos mamíferos, 

porém para os mamíferos de maior porte não eram eficientes devido ao fato de que se caíssem 

na armadilha conseguiriam escapar. Porém as armadilhas de gaiolas demonstraram maior 

eficiência com relação a captura de pequenos roedores, se comparadas com o pitfall, nestas 

gaiolas os animais eram atraídos pelo alimento que era colocado em seu interior, e raramente 

conseguiam escapar. 

Silva (2001) obteve maior eficiência com as armadilhas de gaiola para a captura de O. 

nigripes e A. montensis, como também ocorreu neste estudo. Os pequenos roedores foram na 

maioria das vezes capturados em gaiolas, sendo neste caso, o método mais eficiente. Os 

mamíferos de médio porte foram encontrados pelos métodos de visualização e vestígios, 

sendo apenas uma espécie capturada em gaiola, Didelphis albiventris.  

 

 
Gráfico 03. Representação em porcentagem dos métodos utilizados durante os dez meses de estudo. 

Fonte: a autora (2012). 

 

 

Pode-se observar que durante o período de coletas que nos ambientes mais fechados 

aonde eram colocadas a maioria das gaiolas e pitfall traps as espécies mais encontradas foram 

as de pequenos roedores, já nos ambientes mais abertos, como bordas de mata e no local 

próximo ao açude foram encontradas a maior parte das pegadas, provavelmente pelo fato de 
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que nos ambientes há uma grande disponibilidade de água, e as pegadas eram encontradas em 

locais mais úmidos e próximos a estes córregos e riachos.  

 

 

5.3 OCORRÊNCIA DAS ESPÉCIES EM RELAÇÃO AOS AMBIENTES AMOSTRADOS 

 

Em relação aos pontos amostrais pode-se observar que no ponto A foram encontradas 

nove espécies: Procyon cancrivorus, Dasyprocta azarae, Dasypus novemcinctus, Nasua 

nasua, Guerlinguetus ingrami, Sphiggurus villosus, Oligoryzomys nigripes, Oligoryzomys 

flavescens e Akodon montensis, que representaram 36%. No ponto B foram encontradas seis 

espécies: Procyon cancrivorus, Dasypus novemcinctus, Oligoryzomys nigripes, Oligoryzomys 

flavescens, Akodon montensis e Rattus rattus, representando 24% e no ponto C foram 

encontradas dez espécies: Procyon cancrivorus, Cerdocyon thous, Didelphis albiventris, 

Herpailurus yaguarondi, Dasypus novemcinctus, Lepus europaeus, Cavia aperae, 

Gracilinanus microtarsus, Oligoryzomys nigripes e Akodon montensis, representando 40%. 

Sendo assim, o ponto C apresentou maior diversidade de espécies, seguido pelo ponto A e 

ponto B (Gráfico 04 e Tabela 02). 

 

 

 
Gráfico 04- Representação em porcentagem de espécies encontradas nos três pontos de coletas. 

Fonte: a autora (2012). 
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Algumas espécies como: Procyon cancrivorus, Dasypus novemcinctus, Oligoryzomys 

nigripes e Akodon montensis foram encontradas em todos os pontos de coletas, já a espécie 

Oligoryzomys flavescens teve ocorrência apenas nos pontos A e B, nos pontos A e C foi 

encontrada a espécie Dasyprocta azarae. Outras espécies tiveram ocorrência em apenas um 

dos pontos de coleta, no ponto A notificaram-se as espécies: Nasua nasua, Guerlinguetus 

ingrami e Sphiggurus villosus, já a espécie que teve ocorrência apenas no ponto B foi a Rattus 

rattus e no ponto C foram encontradas as espécies: Cerdocyon thous, Didelphis albiventris, 

Herpailurus yaguarondi, Lepus europaeus, Cavia aperea e Gracilinanus microtarsus (Tabela 

02). 

 

 

Tabela 02- Ocorrência das espécies em cada ponto da área de estudo. 

Fonte: a autora (2012). 

 
Ocorrência das espécies em cada ponto 

ESPÉCIES PONTO A PONTO B PONTO C 

Procyon cancrivorus X X X 

Nasua nasua  X     

Dasyprocta azarae  X     

Cerdocyon thous     X 

Didelphis albiventris     X 

Herpailurus yaguarondi      X 

Dasypus novemcinctus  X X X 

Guerlinguetus ingrami X     

Sphiggurus villosus  X     

Lepus europaeus      X 

Cavia aperea      X 

Gracilinanus microtarsus      X 

Oligoryzomys nigripes  X X X 

Oligoryzomys flavescens  X X   

Akodon montensis  X X X 

Rattus rattus    X   

 

 

Os três pontos de coletas (A, B, C) diferem-se em alguns aspectos. No ponto A 

encontra-se um ambiente mais antropizado, próximo a ele pode-se encontrar algumas 

residências. O ponto B também se situa próximo a algumas casas, porém com uma distancia 

maior do que o ponto A. Em ambos os pontos A e B encontramos uma grande disponibilidade 

de água, são ambientes que se localizam muito próximos a uma estrada de interior que faz 



34 

 

 

 

ligação com potreiros cercados. No ponto A podemos encontrar uma maior quantidade de 

espécies em relação ao ponto B, provavelmente devido ao fato de os moradores próximo ao 

ponto A distribuírem alimentos pelos terrenos, desta forma atraindo os animais que se 

encontram próximos a esta região. 

 O ponto C foi o que apresentou o maior número de espécies encontradas, 

provavelmente por ser um ponto mais preservado, pois possui uma maior quantidade de mata 

nativa, neste ponto há uma grande disponibilidade de água, possibilita também um maior 

número de locais como abrigo aos animais. O ponto C tem ligação com uma mata muito 

ampla, a qual tem ligação com vários corredores ecológicos, já os pontos A e B, fazem uma 

menor ligação com esta mata, o que também deve influenciar na quantidade de animais 

encontrados em cada ponto. 

 

 

5.4 OCORRÊNCIA MENSAL DAS ESPÉCIES 

 

 

Em relação à sazonalidade, pode-se observar que no mês de outubro obteve-se maior 

número de espécies (9 espécies) seguido de maio (7 espécies), agosto e setembro (6 espécies), 

novembro (4 espécies), abril (4 espécies), março (3 espécies) e os meses de dezembro, janeiro 

e fevereiro (2 espécies) (Gráfico 05 e Tabela 03). De acordo com Gheler (2002); ao contrário 

do que foi encontrado neste estudo, observou o maior índice de captura nos meses de 

fevereiro a abril, Fonseca (1989) e Grelle (1996), mencionam que os mamíferos são mais 

facilmente encontrados nos meses mais quentes. Segundo Gheler (2002), uma explicação para 

este padrão seria a menor disponibilidade de alimentos durante os meses mais secos do ano, 

resultando em uma maior procura por alimento, aumentando a captura em armadilhas com 

iscas, entretanto este padrão não pode ser observado no presente estudo, uma vez que o mês 

de outubro foi bastante úmido e chuvoso e apresentou um maior número de espécies, porém o 

mês de maio foi um mês bastante seco, o que neste caso se compara ao estudo de Gheler 

(2002), pois se pode encontrar o segundo maior número de espécies (7). 
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Gráfico 05- Número de espécies encontradas na área de estudo em cada mês amostrado durante o período 

estudado. 

Fonte: a autora (2012). 

 

 

Tabela 03- Ocorrência mensal das espécies de mamíferos não voadores entre o campus I e II da Universidade do 

Oeste de Santa.  
Fonte: a autora (2012). 

 

2011 2012 

ESPÉCIES Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

           Procyon cancrivorus X X X 

       Nasua nasua  

         

X 

Dasyprocta azarae  X 

 

X X X 

    

X 

Cerdocyon thous X X 

        Didelphis albiventris 

  

X 

       Herpailurus yaguarondi  

 

X 

        Dasypus novemcinctus  

 

X X 

   

X X X 

 Guerlinguetus ingrami 

         

X 

Sphiggurus villosus  

        

X 

 Lepus europaeus  

   

X 

      Cavia aperea  

         

X 

Gracilinanus microtarsus  

  

X 

      

X 

Oligoryzomys nigripes  X X X X X X X X X X 

Oligoryzomys flavescens  X X X 

       Akodon montensis  X 

 

X X 

 

X 

 

X X X 

Rattus rattus  

  

X 
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6 LISTA COMENTADA DAS ESPÉCIES 

 

 

6.1 ORDEM DIDELPHIMORPHIA 

 

Família Didelphidae 

 

Didelphis albiventris 

Gambá-de-orelha-branca 

 

 

 O Gambá-de-orelha-branca ocorre nas Américas e na Australia. Do Oeste da América 

do Sul, da Colômbia e Venezuela ao Peru e do leste através do Brasil para o Nordeste da 

Argentina (GHELER, 2002). De hábitos noturnos, podendo ser arborícolas ou terrestres, 

observados com freqüência em ambientes rurais e urbanos, são bastante generalistas, isto é, 

comem praticamente de tudo, mas sua alimentação se baseia principalmente em frutos, 

insetos, pequenos vertebrados, ovos e outros invertebrados. É considerado o maior dos 

marsupiais brasileiros, podendo pesar 1 kg, de coloração cinza, com pêlos pretos compridos e 

pêlos brancos curtos, orelhas claras, e uma faixa preta na face entre os olhos. Utilizam 

bastante as árvores, principalmente quando se sentem ameaçados. Algumas destas 

características fazem com que este animal se adapte facilmente aos ambientes urbanos 

(FONSECA, 2003). Segundo Bayne e Robson (1997) e Gentille e Fernandez (1999) em áreas 

com predomínio de uso agrícola encontra-se maior diversidade e abundancia os roedores. Os 

marsupiais podem ser facilmente encontrados em áreas com alteração na paisagem 

(GHELER, 2002). Durante o estudo o único local que encontramos este animal foi no pronto 

C, ele foi capturado apenas uma vez durante o mês de outubro, em uma área 

consideravelmente aberta, rodeada por floresta nativa, foi encontrado em uma gaiola do tipo 

grande, aonde se encontrava bastante agitado. Há relatos de moradores próximos ao ponto A 

em que dizem ver com freqüência esta espécie. 
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 Fotografias 09 e 10- Didelphis albiventris encontrado no ponto C da área de estudo.                                                            

 Fonte: a autora (2011)                                                                               

 

 

Gracilinanus microtarsus  

Guaiquica 

 

 

 Esta espécie é reconhecida como endêmica da Floresta Atlântica. No território 

brasileiro esta espécie tem ocorrência de Minas Gerais ao norte do Rio Grande do Sul também 

já ocorreu registro no estado de São Paulo (SILVA, 2001). Seus hábitos alimentares são 

pouco conhecidos, mas podem ser insetívoros, carnívoros e fugívoros, possuem habito 

noturno e geralmente são encontrados solitários (SILVA, 2001; CHEREM et al. 2004). É uma 

espécie de hábitos arborícolas, possui uma longa cauda, pés largos e curtos (GHELER, 2002). 

Por ser uma espécie arborícola e de pequeno porte torna-se de difícil visualização (CHEREM, 

2002). Segundo Cherem (2002), a captura desta espécie em armadilhas é incomum, o que 

contradiz este estudo já que ela foi capturada duas vezes em armadilhas de interceptação e 

queda, ambas capturadas no ponto C, uma no mês de outubro de 2011 e outra em maio de 

2012, próximas a mata nativa. 
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Fotografias 11 e 12- Gracilinanus microtarsus encontrada no ponto C da área de estudo. 
Fonte: a autora (2011)                                                                           

 

 

6.2 ORDEM XENARTHRA 

 

Família Dasypodidae 

 

Dasypus novencinctus 

Tatu-galinha 

 

 

 Sua ocorrência se estende do centro sul e sudeste dos Estados Unidos ao norte da 

Argentina. Frequentemente encontrados em áreas rurais (GHELER, 2002). De hábito solitário 

e noturno, podendo também ser visualizados durante o dia, sua alimentação pode variar de 

insetos como besouros e formigas, podendo alimentar-se também de frutas, raízes, fungos, 

ovos, pequenos mamíferos e outros vertebrados (GHELER, 2002; CARVALHO; LUZ, 2008). 

Esta espécie pode pesar em média 4 Kg e medir cerca de 50 cm, sua carapaça é lisa, de 

coloração marrom com faixas claras nas laterais, possui a cabeça alongada, cauda comprida e 

orelhas grandes, seu olfato é bastante aguçado, porém é falho quanto à visão e audição 

(CARVALHO; LUZ, 2008) Durante este estudo o registro desta espécie ocorreu pela 

identificação de pegadas, observação de tocas e escavações.  Foram encontrados vestígios nos 

três pontos de coleta: A, B e C, principalmente tocas, ocorrendo também relatos dos 

moradores sobre esta espécie.  
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Fotografias 13, 14, 15 e 16- Vestígios encontrados de tatu-galinha: toca (13), pegadas e focinhadas (14), 

arranhões em pedra (15) e pegada (16) 

Fonte: a autora (2012) 

 

 

6.3 ORDEM CARNIVORA 

 

Família Canidae 

 

Cerdocyon thous 

Graxaim-do-mato 

 

 

 Podem ser encontrados na Venezuela, Colômbia, ao norte da Argentina e no Brasil. 

(SILVA, 2001). Podem ser facilmente encontrados em áreas agrícolas, bordas de matas e 
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cerrados e também são encontrados próximos a áreas urbanizadas, de hábitos noturnos, 

podem andar solitários ou em pares. Alimentam-se de insetos, frutas, pequenos mamíferos, 

podendo também alimentar-se de répteis e aves (CARVALHO; LUZ, 2008; SILVA, 2001). O 

graxaim-do-mato pode medir cerca de 80 cm e pesar 8 Kg (CARVALHO; LUZ, 2008). Sua 

coloração é de pêlos cinza-claros, sendo que sua base é amarelada, e os pêlos da linha dorsal 

são mais escuros (SILVA, 1984). O animal foi encontrado atropelado próximo a estrada, neste 

local há um corredor ecológico, onde a rua acaba cortando a mata, tendo ligação ao ponto C, 

como é um animal que necessita de uma área mais ampla, provavelmente utiliza a área além 

da rua. Segundo Dotta (2005) a presença desta espécie pode estar relacionada com a grande 

quantidade de roedores que existe na área de estudo. No ambiente estudado foram 

encontradas diversas pegadas de Canideos, porém de difícil identificação, já que na mesma, 

ocorre com freqüência à visualização de animais domésticos, foram encontradas também 

fezes deste animal.  

 

     
Fotografias 17 e 18- Graxaim do mato encontrado atropelado na estrada que tem ligação aos pontos  

onde foi realizado o presente estudo.                                        . 

Fonte: a autora (2011)                                                                                      
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Família Procyonidae 

 

Nasua nasua 

Coati 

 

 Esta espécie ocorre do sudeste da Colômbia ao nordeste da Argentina e também o sul 

do Paraguai (SILVA, 2001). Habita áreas florestadas, de habito semi-arborícola e diurno, 

podendo também se movimentar durante a noite costumam andar sempre em bandos, podendo 

haver até mais de 20 animais no bando (CARVALHO; LUZ, 2008; SILVA, 2001; SILVA, 

1984). Sua alimentação varia entre frutos, ovos, minhocas, insetos, larvas, pequenas aves e 

serpentes, pode pesar até 7 Kg, seu focinho é comprido e sua cauda é grande com anéis de 

coloração clara e escura, são animais muito ágeis, seus filhotes nascem durante a estação 

máxima dos frutos (CARVALHO; LUZ, 2008; SILVA, 1984). Segundo Dotta (2005) este 

animal pode ser encontrado em diferentes habitats desde a Caatinga até florestas úmidas, mas 

geralmente se encontra em áreas arborizadas. São tolerantes as modificações ambientais e a 

presença humana (DOTTA, 2005). Este animal foi visualizado durante o mês de maio, 

próximo a estrada que em linha reta faz ligação com o ponto A. 

 

    
Fotografia 19- Nasua nasua                     Fotografia 20-  Nasua nasua  

Fonte: Richard Lowkes                             Fonte: Laura Bertola 
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Procyon cancrivorus 

Mão-pelada 

 

 

 Sua ocorrência vai desde a parte oriental da Costa Rica ao Uruguai, incluindo todo o 

território brasileiro (SILVA, 2001). De habito noturno e terrestre, utilizando áreas próximas a 

rios, lagos e banhados, alimentam-se de pequenos vertebrados, frutos, insetos e peixes 

(CARVALHO; LUZ, 2008; SILVA, 2001). Seu comprimento pode chegar a 1 metro e pesar 

até 10 Kg, possui coloração acinzentada com tons amarelados e possui uma marcante máscara 

preta ao redor dos olhos, sua cauda é marcada por vários anéis escuros (CARVALHO; LUZ, 

2008; SILVA, 1984). Seu nome popular originou-se devido ao fato de que suas mãos não 

possuem pelos, a sua pegada pode ser reconhecida facilmente (SILVA, 1984). Esta espécie foi 

identificada pelas pegadas, que tiveram forte ocorrência nos meses de agosto, setembro e 

outubro, sendo visualizadas nos três pontos de coletas, foram encontrados próximos a locais 

onde havia ocorrência de água, equiparando-se com o resultado obtido por Dotta (2005).   

 

   
Fotografia 21- Procyon cancrivorus                                                  

Fonte: Flavio Kulaif Ubaid                                                   
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Fotografias 22 e 23- Pegadas de Procyon cancrivorus encontradas no ponto C da área de estudo. 

Fonte: a autora (2012) 

 

 

 

                   

Família Felidae 

 

Herpailurus yaguarondi 

Jaguarundi – Gato-mourisco 

 

  

Sua ocorrência vai do sul dos Estados Unidos a Argentina (SILVA, 2001; SILVA, 

1984). Podem ser encontrados em florestas deciduais, secundárias e tropicais, podendo viver 

em bordas de banhados, rios e lagos. Possuem atividade noturna e diurna, são animais 

terrestres, alimentam-se principalmente de aves e pequenos mamíferos podendo também 

alimentar-se de peixes e répteis (CARVALHO; LUZ, 2008; SILVA, 2001; SILVA, 1984). 

Sua coloração pode varia entre marrom, acinzentado e avermelhado, sendo que a ponta de seu 

pelo possui uma cor mais clara. Pode ter até 60 cm de comprimento e pesar até 7 Kg, sua 

forma é alongada (CARVALHO; LUZ, 2008; SILVA, 1984). Segundo Dotta (2005), trata-se 

de um felino primariamente terrestre, registrado em bordas de florestas e áreas relativamente 

abertas. Na área de estudo este animal foi identificado pela sua pegada, que é bem definida da 

espécie, a pegada foi visualizada no mês de setembro, no ponto C, tendo ajuda de uma 

especialista para sua identificação, já que na área há ocorrência frequente de animais 

domésticos. 
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Fotografia 24- Herpailurus yaguarondi                                    Fotografia 25-.Pegada no ponto C da              

Fonte: Tony Rath                                                                       área de estudo de um H. yaguarondi 

                                                                                                   Fonte: a autora (2011) 

 

 

6.4 ORDEM RODENTIA 

 

Família Sciudidae 

 

Guerlinguetus ingrami                           

Serelepe 

 

 

Sua distribuição vai da Venezuela e Guiana ao norte da Argentina, são arborícolas e 

terrestres (SILVA, 2001; BONVICINO; OLIVEIRA; D’ANDREA, 2008). Possuem hábitos 

diurnos e alimentam-se principalmente de palmeiras e de frutos (SILVA, 2001). De tamanho 

médio, possui a cauda volumosa, igual ou maior que o corpo, de coloração mesclada, de preto 

a castanho-avermelhado, podendo sua pelagem ser densa, longa e crespa. Pode ser encontrado 

em florestas pluviais ou montanhosas e em extratos baixos (BONVICINO; OLIVEIRA; 

D’ANDREA, 2008). Durante o estudo esta espécie foi visualizada no mês de maio, próximo a 

uma nogueira, no ponto A, os moradores da casa próxima a este ponto confirmaram a 

aparição do mesmo inúmeras vezes, para alimentar-se das nozes presentes no local.  
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Fotografia 26- Guerlinguetur ingrami, encontrado  

no ponto A da área de estudo. 

Fonte: Sérgio Collusso 

 

 

Família Cricetidae 

 

Akodon montensis 

Rato do mato 

 

 Ocorrem desde o sudeste do Rio de Janeiro ao oeste da Argentina, de habito terrestre, 

podendo habitar formações florestais, campos de altitude, encontrados ao longo da Mata 

Atlântica, na Caatinga e Cerrados, são classificados como onívoro, alimentando-se também de 

insetos, sementes e frutos (BONVICINO; OLIVEIRA; D’ANDREA, 2008; SILVA, 2001). 

De tamanho pequeno a médio, sua cauda é menor que o corpo, sua coloração varia de 

castanho-claro a castanho-escuro, possui orelhas grandes e pouco pilosas, em seu ventre a 

base dos pelos é acinzentada (BONVICINO; OLIVEIRA; D’ANDREA, 2008). Segundo 

Gheler (2002), é uma espécie comum em áreas antropizadas. Esta espécie foi encontrada 

várias vezes nas armadilhas entre os três diferentes pontos, tanto em mata fechada como em 

áreas abertas. Foram capturados principalmente nas armadilhas de gaiolas. 
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Fotografia 27- Akodon montensis                                         Fotografia 28- A. montensis encontrado no ponto B 

Fonte: BONVICINO; OLIVEIRA; D’ANDREA, 2008       da área de estudo. 

                                                                                               Fonte: a autora (2011) 

 

 

 

 

Oligoryzomys nigripes 

Rato do mato 

 

 

Possui uma ampla distribuição, ocorrendo em países como: Uruguai, Argentina, 

Paraguai, Bolívia e no Brasil, de hábito noturno e terrestre. Habita formações florestais, 

formações florestais abertas, áreas de cultivo abandonadas e pastos (BONVICINO; 

OLIVEIRA; D’ANDREA, 2008; SILVA, 2001). Sua alimentação é variada, incluindo frutos, 

sementes, gramíneas e insetos (SILVA, 2001). De tamanho pequeno, uma das principais 

características é o comprimento da cauda maior que o corpo (BONVICINO; OLIVEIRA; 

D’ANDREA, 2008), sua coloração varia de marrom a castanho (MACHADO; PARESQUE;  

CHRISTOFF, 2011). Coincidindo com o trabalho de Gheler (2002), O. nigripes também foi o 

mamífero mais encontrado na área de estudo, sendo uma espécie generalista, encontrado tanto 

em mata aberta como em área fechada de floresta nativa, foi capturado em todos os pontos de 

estudo, encontrado com freqüência em praticamente todos os meses, principalmente em 

armadilhas de gaiolas, mas também muito encontrado em armadilhas de interceptação e 

queda. 
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Fotografia 29- O. nigripes                                                      Fotografia 30-  O. nigripes encontrado no ponto   

Fonte: BONVICINO; OLIVEIRA; D’ANDREA, 2008         C da área de estudo. 

                                                                                                 Fonte: a autora (2012)   

 

 

 

 

 

Oligoryzomys flavescens 

Rato do mato 

 

 

 Esta espécie pode ocorrer no Brasil, do sul para o norte no Uruguai e na Argentina 

Central (MOZERLE, 2008). Habita formações florestais, formações florestais abertas, áreas 

de cultivo abandonadas, pastos, encontrando-o também próximo a corpos d’água 

(BONVICINO; OLIVEIRA; D’ANDREA, 2008; SILVA, 2001). De habito noturno e 

terrestre, sua alimentação se baseia em frutos, sementes, gramíneas e insetos. É um animal 

pequeno, o comprimento de sua cauda é maior que o corpo, possui uma coloração marrom-

amarelada (MOZERLE, 2008; BONVICINO; OLIVEIRA; D’ANDREA, 2008). Segundo 

Cherem et al, (2011), o sucesso na captura desta espécie começou quando foram implantadas 

armadilhas de arame e de interceptação e queda. Esta espécie também foi encontrada na área 

de estudo, mas com pouca freqüência. Foi capturado nos pontos A e B, ambientes mais 

antropizados. Sua captura foi eficiente com o método de gaiolas. 
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Fotografia 31- Oligoryzomys flavescens encontrado  

na armadilha de gaiola no ponto B da área de 

estudo. 

Fonte: a autora (2011) 

 

 

Família Muridae 

 

Rattus rattus 

Ratazana 

 

 

 Esta espécie teve origem na Índia, mas pode sem encontrada em praticamente todos os 

continentes, pois foi introduzida através de viagens de navio. É uma espécie exótica, vivem 

em ambientes antrópico, principalmente em locais secos, são muito conhecidos por serem 

bastante utilizados nos laboratórios para fins cientificos. De habito terrestre, porém apresenta 

grande facilidade para escalar árvores e paredes (ARAUJO, 2009; LIMA, 2000; SILVA, 

1984). Sua coloração pode variar do cinza amarelado ao acinzentado e preto (SILVA, 1984). 

Alimentam-se de grãos, frutas, animais mortos dentre outras coisas que possam ser 

comestíveis, como sabão, vela, mas dão preferência aos cereais (LIMA, 2000). Foi encontrado 

apenas um animal desta espécie na área de estudo, que foi capturado no ponto B em uma 

armadilha de gaiola, sendo que este ambiente tem ligação com moradias próximas.  
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Fotografia 32- Rattus rattus encontrado no ponto B             Fotografia 33- Rattus Rattus 

da área de estudo, em uma armadilha de gaiola.                   Fonte: Reg Mckenna (2007) 

Fonte: o autor                                                                              

 

 

 

Família Caviidae 

 

Cavia aperea 

Preá  

 

 

 Podem ser encontrados na América do Sul e Central, de hábito terrestre e noturnos, 

pode habitar campos abertos, bordas de matas, áreas rochosas e formações próximas a cursos 

d’água (BONVICINO; OLIVEIRA; D’ANDREA, 2008; SILVA, 2001). São herbívoros, e 

alimentam-se principalmente de gramíneas (SILVA, 2001). Este animal não possui cauda, sua 

coloração varia de castanho-escuro ao cinza-claro com tons amarelados e sua pelagem é densa 

e híspida, e é de porte médio (BONVICINO; OLIVEIRA; D’ANDREA, 2008). De acordo 

com Dotta (2005), estes animais se tornaram em algumas regiões pragas para a agricultura, 

pelo fato de serem estritamente herbívoros. Segundo Fortes et al. (2011) esta espécie parece 

estar acompanhando a destruição de ambientes florestados. Esta espécie foi avistada próxima 

a estrada com ligação em linha reta ao ponto C, onde estava há proximidade com residências, 

moradores locais dizem ver com frequência este animal. 
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Fotografia 34- Cavia aperae 

Fonte: Cláudio Timm 

 

 

Família Dasyproctidae 

 

Dasyprocta azarae 

Cutia 

 

 

 Podem ser encontradas com freqüência em florestas, cerrado, capoeiras e áreas 

cultivadas (CARVALHO; LUZ, 2008; SILVA, 2001). Sua ocorrência vai do Brasil Central ao 

nordeste da Argentina e Paraguai (SILVA, 2001). Possuem habito diurno, com facilidade de 

encontrá-las no início da manhã e final da tarde, podendo alimentar-se de frutos, sementes, 

raízes e brotos, vivem solitárias ou em pares. Podem pesar até 3 kg e medem cerca de 50 cm, 

de cabeça alongada, cauda curta e orelhas pequenas, possuem uma coloração variada com 

tons de cinza, verde e dourada. (CARVALHO; LUZ, 2008; SILVA, 2001; SILVA 1984) 

Foram visualizadas com frequência durante o estudo, principalmente no ponto A, durante os 

meses de agosto, outubro, novembro, dezembro e maio, provavelmente pelo fato de 

moradores próximos a este ponto alimentam com freqüência estes animais, fazendo com que 

se habituem ao ambiente, foram colocadas próximas ao local, armadilhas de gaiolas, porém 

com a grande disponibilidade de alimento nenhum indivíduo pôde ser capturado em 

armadilhas, apenas visualizado. 

 



51 

 

 

 

        
Fotografia 35- Cutia visualizada no ponto A da          Fotografia 36- Cutia visualizada no ponto A da 

área de estudo.                                                              área de estudo 

Fonte: a autora (2012)                                                  Fonte: Marcel Collusso 

 

 
Fotografia 37- Pegada de Dasyprocta azarae localizada no ponto C da área de estudo. 
Fonte: a autora (2011) 

 

 

Família Erethizontidae 

 

Sphiggurus villosus            

Ouriço; porco-espinho 

 

 

 Este gênero tem ocorrência na Venezuela, Guianas, Brasil e na Bolívia, encontrado 

principalmente em áreas de florestas e também de cerrado, possui hábito noturno, arborícola, 

solitários e de comportamento lento. Alimenta-se de frutos, casca de árvores, sementes e 

folhas (CARVALHO; LUZ, 2008; SILVA, 2001). É um animal de pequeno porte, pode pesar 
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até 5 Kg, e medir 50 cm, quando atacada utiliza os espinhos que cobrem toda a parte superior 

de seu corpo para se defender, sua longa cauda é utilizada para movimentar-se entre as 

árvores e para prender-se aos galhos (CARVALHO; LUZ, 2008). A espécie foi encontrada na 

área de estudo por um morador, no quintal de sua casa, que se encontra próxima ao ponto A, 

durante o mês de abril.  

 

 
Fotografia 38- Sphiggurus villosus visualizado no ponto A da área de  

estudo próximo a uma residência. 

Fonte: Marcel Collusso 

 

                            

             

6.5 ORDEM LAGOMORPHA 

 

Família Leporidae 

 

Lepus europaeus 

Lebre  

 

 

Sua distribuição vai do oeste do México a Argentina e Brasil (SILVA, 2001; SILVA, 

1984). Habitam bordas de matas em contato com áreas abertas e de cerrados, são animais de 

hábitos noturnos e alimentam-se principalmente de gramíneas, frutos, talos e brotos (SILVA, 

2001; SILVA, 1984). Sua coloração é parda-amarelada com tons de marrom-escuro, são 

difíceis de capturar devido a sua rapidez (SILVA, 1984). De acordo do Dotta, (2005) esta 



53 

 

 

 

espécie tem capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. Pode haver também competição 

com a única espécie nativa de Lagomorpha, o tapiti, pois utilizam os mesmos recursos de 

alimentação e ocorrem nas mesmas áreas. Este animal pode pesar até 3 kg, possui orelhas e 

pernas compridas. (DOTTA, 2005; SILVA, 1984) Esta espécie foi reconhecida na área de 

estudo pelas suas fezes que foram encontradas no ponto C, moradores locais afirmam ver com 

freqüência estes animais próximos as estradas, também foram visualizadas várias vezes 

próximas ao Campus II da UNOESC, principalmente nos campos de futebol.  

 

 
Fotografia 39- Lepus europaeus 

Fonte: Cláudio Timm 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 Neste trabalho os resultados demonstraram que a pequena área estudada abrange um 

grande grupo de animais, principalmente pelo fato de esta área estar interligada com uma 

grande mata nativa associada à Mata Atlântica, esta mata é cortada por estradas, rios e área 

antropizadas. Nenhuma espécie encontrada é endêmica, isso significa que a fauna da nossa 

região envolve uma ampla variedade de mamíferos, as espécies encontradas também têm 

ocorrência em países vizinhos ao Brasil.  

 As espécies de roedores que foram registradas no fragmento estudado são comuns em 

áreas antropizadas, já os mamíferos de porte maior, não deveriam ser encontrados com 

facilidade nestes locais, acredita-se que estes animais venham em busca de alimento, já que a 

maioria das áreas de mata nativa são “cortadas” principalmente por plantações, fazendo com 

que as espécies de mamíferos sejam cada vez mais comuns próximas aos centros urbanos. 

 Quanto às áreas de estudo pode-se observar a ocorrência das mesmas espécies em 

quase todos os pontos de estudo, isso ocorre provavelmente pelo fato de as três áreas serem 

próximas umas das outras, possibilitando que estas espécies transitem pela mesma mata. 

 O presente estudo apresentou algumas das espécies de mamíferos ocorrentes na região, 

possibilitando a amplificação sobre o conhecimento da diversidade faunística de mamíferos 

não voadores em uma área localizada na região meio oeste do Estado de Santa Catarina. 

Algumas espécies foram vistas ou registradas apenas uma vez na área de estudo. Moradores 

próximos ao local de estudo dizem ter visto outros animais que não puderam ser registrados 

neste estudo, como por exemplo, o veado e a jaguatirica, o que fica evidente que é um local 

que ainda deve ser estudado e preservado. 
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