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Resumo

Entre os principais fatores que contribuem para a fragmentação do habitat da fauna silvestre está a cres-
cente expansão da fronteira agrícola, pecuária e de silvicultura. Este estudo teve como objetivo avaliar a 
composição de espécies da comunidade de mamíferos de médio e grande porte, em plantios de eucalipto 
e fragmentos de florestas nativas em um empreendimento florestal no sudeste do estado de Minas Ge-
rais. Os levantamentos foram realizados através de armadilhas fotográficas, rastreamento de vestígios e 
busca ativa diurna e noturna, em Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, estradas não 
pavimentadas e aceiros, e plantios de eucalipto presentes dentro do empreendimento. Foram registradas 
23 espécies de mamíferos de médio e grande porte, pertencentes a sete ordens, 15 famílias e 21 gêneros. 
Nas Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal foram registradas 17 espécies; nas estradas 
não pavimentadas e aceiros, 11 espécies; nos plantios de eucalipto, seis espécies; e o teste qui-quadrado 
mostrou diferença significativa para a riqueza observada nas Áreas de Preservação Permanente e de Re-
serva Legal quando comparadas com as áreas de plantio de eucalipto (χ2 = 5,261; valor p = 0,02; valor α 
= 0,05). As curvas acumulativas de espécies atingiram a assíntota após três campanhas de amostragem, 
as quais consideraram a sazonalidade da região. A presença de espécies de hábitos arborícolas, escan-
soriais e semiaquáticos associados a florestas nativas sugerem a importância das Áreas de Preservação 
Permanente e de Reserva Legal, para a manutenção da riqueza em espécies de mamíferos de médio e 
grande porte em empreendimentos de plantio de eucalipto.
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Abstract

Among the main factors that contribute to the fragmentation of wildlife habitat is the growing expansion of 
the agricultural, livestock and forestry frontier. This study aimed to evaluate the composition of species of 
the medium and large sized mammal communities in eucalyptus plantations and native forest fragments in 
a forestry project in the southeast of the Minas Gerais State. The surveys were carried out through camera- 
traps, tracing of traces and active day and night search, in Permanent Preservation Areas and Legal 
Reserve, unpaved roads and firebreaks, and eucalyptus plantations present within the enterprise. A total 
of 23 species of medium and large sized mammals belonging to seven orders, 15 families and 21 genera 
were recorded. In the Permanent Preservation Areas and Legal Reserve 17 species were recorded; on 
the unpaved roads and firebreaks, 11 species; in the eucalyptus plantations six species. The chi-square 
test showed a significant difference in mammal richness observed in the Permanent Preservation Areas 
and Legal Reserve when compared to eucalyptus plantation areas (χ2 = 5,261; valor p = 0,02; valor α = 
0,05). The cumulative curves of the species reached the asymptote after three sampling campaigns, which 
considered the seasonality of the region. The presence of arboreal, scansorial and semi-aquatic habitat 
species associated with native forests, suggest the importance of the Permanent Preservation Areas 
and Legal Reserve for the maintenance of the richness of medium and large sized mammals species in 
eucalypt plantations.

Keywords: native forests, forestry, richness, wildlife.
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INTRODUÇÃO

A substituição e degradação de ecossistemas naturais constitui uma das principais ameaças à biodi-
versidade, e seus efeitos deletérios sobre as espécies e populações animais ocorrem como consequên-
cia da redução da área de habitat, aumento do isolamento e aumento do efeito de borda (HADDAD 
et al. 2015). A redução das áreas de florestas nativas no Brasil e no mundo vem se expandindo como 
resultado da implantação de um modelo produtivo focado no uso intensivo do solo e no desenvol-
vimento de grandes monoculturas, apoiados na oferta de infraestrutura eficiente associada à políticas 
públicas de estímulo à produção, mas raramente considerando os impactos negativos sobre a bio-
diversidade (QUEIROZ, 2009). No Brasil, estima-se que aproximadamente 260 milhões de hectares 
encontram-se ocupados por pastagens, soja, cana-de-açucar, culturas alimentares e silvicultura (JOLY 
et al., 2011). Dentre esses setores produtivos a silvicultura vem se destacando, com uma área plantada 
de 7,8 milhões de hectares no ano de 2015, apresentando uma receita bruta de R$ 62 bilhões, geração 
de 3,8 milhões de empregos e manutenção de 5,6 milhões de hectares de áreas naturais preservadas 
(IBÁ, 2016). No Brasil para cada hectare plantado com árvores para fins industriais, 0,7 hectare é des-
tinado à preservação, colocando o País como referência no cumprimento da regulamentação sobre o 
uso da terra prevista no novo Código Florestal Brasileiro e nos seus mais importantes instrumentos 
de regularização, o Cadastro Ambiental Rural, os Programas de Regularização Ambiental e os Termos 
de Compromisso, permitindo o reconhecimento das áreas de produção e as áreas de preservação e 
conservação, como as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal (IBÁ, 2016).

A manutenção de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal representa uma impor-
tante estratégia de conservação da biodiversidade ao atuar como estações de refúgio e corredores de 
movimento para a fauna silvestre, em suas atividades rotineiras de busca de abrigo, alimento e água 
(GABRIEL et al., 2013; GALETTI et al., 2010; METZGER, 2010). Para as comunidades de mamíferos 
de médio e grande porte, os remanescentes de florestas nativas existentes em áreas de florestas de 
produção são de grande importância, uma vez que tais comunidades apresentam baixa resiliência 
em relação à perda de habitat devido à expansão e exploração de áreas de monocultura (BRO-
CKERHOFF et al., 2012; LYRA-JORGE et al., 2010). Estudos indicam que a maior demanda energé-
tica de espécies de mamíferos de maior peso corporal, implica menores densidades, maiores áreas 
de vida e, consequentemente, uma maior probabilidade de extinção frente às alterações ambientais 
na paisagem (GRELLE et al., 2006; OLIFIERS et al., 2004; TERBORGH, 1978).

Diante do contexto exposto, o presente trabalho foi conduzido em um empreendimento de 
plantio de eucalipto com presença de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, com os 
objetivos de avaliar a composição de espécies de mamíferos de médio e grande porte.  

MATERIAL E MÉTODOS

Descrição da área de estudo
O experimento foi conduzido na área de influência direta do empreendimento de plantio de eu-

calipto da Saint Gobain Pam Bionergia Ltda, situado nos municípios de Lima Duarte e Bom Jardim 
de Minas, sudeste do estado de Minas Gerais (Figura 1).

Os municípios de Lima Duarte e Bom Jardim de Minas encontram-se localizados nas coorde-
nadas geográficas definidas por 21° 44’ 24” de latitude Sul e 43° 55’ 45” de longitude Oeste e 
21°58’53” de latitude Sul e 43o 56’ 08” de longitude Oeste, respectivamente. De acordo com a 
classificação de KÖppen, o clima predominante da região é mesotérmico úmido, com verões ame-
nos (Cwb). O regime de precipitação na região apresenta ciclo bem definido, com verão chuvoso 
e inverno seco, com uma média anual de 1.395 mm (DIAS et al, 2002). A temperatura da região 
varia entre 21oC e 36oC no verão, e entre 2oC e 15oC no inverno. A altitude média é de 1.250 metros 
e toda a área de estudo está incluída na mesorregião da Zona da Mata do estado de Minas Gerais.

A área do empreendimento se insere na transição entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado, 
sendo o primeiro predominante na região. Segundo o Mapa Síntese das Áreas Prioritárias para 
Conservação de Minas Gerais a área de estudo é considerada de importância biológica Muito Alta e 
Alta (DRUMMOND et al. 2005), sendo que parte dela se encontra na Zona de Amortecimento do 
Parque Estadual do Ibitipoca (IEF, 2013).
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Na área do empreendimento foram identificados 1.648 hectares de Reserva Legal (RL), 838 hec-
tares de Área de Preservação Permanente (APP), 13 hectares de corredores ecológicos e 4.085 ha de 
plantio com eucalipto (IEF, 2013). Parte das Áreas de Preservação Permanente do empreendimento 
encontram-se às margens do Rio Grande o qual divide os limites dos municípios de Lima Duarte e 
Bom Jardim de Minas.

Figura 1.  Contexto geográfico dos municípios de Lima Duarte e Bom Jardim de Minas, Estado de Minas Gerais, Bra-
sil, evidenciando a área do empreendimento de plantio de eucalipto (círculo preto) onde foram realizadas 
as campanhas de amostragens. Fonte: (IEF, 2013).

Figure 1.  Geographical context of municipalities of Lima Duarte and Bom Jardim de Minas, state of Minas Gerais, 
Brazil, showing the eucalyptus plantations project area (black circle) where sampling campaigns were 
carried out. Source: (IEF, 2013). 

Procedimentos de coleta de dados
Neste estudo, foram considerados mamíferos de médio e grande porte, aquelas espécies cujos 

indivíduos apresentaram peso, quando adultos, entre 1 e 10 kg e acima de 10 kg, respectivamente 
(FONSECA et al. 1996).
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A coleta de dados foi realizada em três campanhas de amostragem com a duração de dez dias conse-
cutivos cada. As campanhas de amostragem contemplaram a sazonalidade da região, sendo realizadas 
em janeiro (estação chuvosa), em julho (estação seca) e em outubro (transição entre a estação seca e chu-
vosa). As metodologias de levantamento das consistiram na utilização de armadilhas fotográficas, rastre-
amento de vestígios e busca ativa diurna e noturna, conforme descritas por Zanzini e Gregorin (2008).

Para o armadilhamento fotográfico foram utilizadas 12 armadilhas fotográficas analógicas e digi-
tais, sendo quatro instaladas nas áreas de preservação permanente e de reserva legal, quatro instala-
das em talhões de eucalipto e quatro instaladas em estradas não pavimentadas e aceiros, abrangen-
do dois locais em Áreas de Preservação Permanente, dois locais de Reserva Legal, quatro locais em 
talhões de eucalipto, dois locais em estradas não pavimentadas dentro do empreendimento e dois 
locais em aceiros entre talhões de eucalipto e Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal. 
O esforço amostral empreendido em cada local  amostrado foi de três dias e três noites consecutivas 
em cada campanha de amostragem (72 horas/área amostrada), totalizando 288 horas/armadilhas/
área amostrada, 864 horas/armadilhas nas três áreas amostradas e 2.592 horas/armadilhas nas três 
campanhas de amostragens. O rastreamento de vestígios foi realizado nas mesmas áreas descritas 
acima, através de inspeção visual. O esforço amostral empreendido em cada área amostrada foi de 
três dias consecutivos em cada campanha de amostragem, no período das 6:00 às 13:00 horas, to-
talizando 21 horas/rastreamento/área amostrada, 63 horas/rastreamento nas três áreas amostradas 
e 189 horas/rastreamento nas três campanhas de amostragens. A busca ativa foi realizada através de 
caminhamento e veículo motorizado, sendo as áreas descritas acima percorridas a uma velocidade 
aproximada de cinco quilômetros/hora, no período das 6:00 às 10:00 horas e das 18:00 às 22:00 
horas, totalizando 24 horas/busca ativa/área amostrada, 72 horas/busca ativa nas três áreas amos-
tradas e 216 horas de busca ativa nas três campanhas de amostragens. 

As espécies registradas através foram identificadas mediante consultas a guias e manuais de cam-
po (AURICCHIO, 1995; AURICHIO; AURICHIO, 2006; BECKER; DALPONTE, 2013; BORGES; TO-
MÁS, 2004; MORO-RIOS et al. 2008; OLIVEIRA; CASSARO, 1999; RAMOS JÚNIOR et al. 2003; 
REIS et al., 2006; SILVA, 1994). As espécies de mamíferos de médio e grande porte registrados 
mediante a busca ativa foram identificadas in loco, não sendo possível o registro fotográfico das mes-
mas. Os nomes científicos seguiram a nova revisão ocorrida em 2012, publicada na Lista Anotada 
dos Mamíferos do Brasil, 2ª Edição (PAGLIA et al., 2012). 

Procedimentos de análises dos dados coletados
A riqueza em espécies de mamíferos de médio e grande porte foi avaliada através do estimador 

de riqueza Jackknife de primeira ordem com 100 randomizações (HELTSHE; FORRESTER, 1983; 
COLWELL; CODDINGTON, 1994). O programa utilizado nas estimativas de riqueza em espécies 
foram o EstimateS versão 8.2.0 (COLWELL, 2005) e o Statistica Release 7.0 (STATSOFT, 2005) 

Para a comparação estatística do número de espécies de mamíferos de médio e grande porte 
entre as áreas amostradas, foi empregado o teste qui-quadrado (χ2) sob a hipótese nula de que não 
existe diferença estatística significativa entre o número de espécies, entre as áreas amostradas. O tes-
te foi realizado através do programa PAST (Paleontological Statistics) versão 2.16 (HAMMER, 1999).

Para avaliar associações de espécies de mamíferos de médio e grande porte em relação aos locais 
amostrados, foi utilizada a Análise de Componentes Principais (ACP) que constitui o método de 
ordenação mais utilizado em ecologia uma vez que permite, dentre outras informações, a detecção 
de relações de agrupamentos entre amostras (VALENTIN, 2000). A referida análise foi realizada, 
mediante a utilização do programa MVSP (Multivariate Statistical Package) (KOVACH, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Riqueza em espécies
Foram registradas 23 espécies de mamíferos de médio e grande porte, pertencentes a sete ordens, 

15 famílias e 21 gêneros correspondendo a aproximadamente 43% das espécies, incluindo prima-
tas, registradas para o estado de Minas Gerais (IEF, 2013). Nas Áreas de Preservação Permanente e 
de Reserva Legal foram registradas 17 espécies; nas estradas e aceiros, 11 espécies e no plantio de 
eucalipto, seis espécies (Tabela 1).
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Cinco espécies foram enquadradas em categorias de ameaça (MINAS GERAIS, 2010): Alouatta 
guariba clamitans (CABRERA, 1940), Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815), Leopardus pardalis (Lin-
naeus, 1758), Lontra longicaudis (Olfers,1818) e Puma concolor (Linnaeus, 1771).  

Tabela 1.  Espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas no empreendimento de plantio de eucalipto 
da Saint Gobain Pam Bionergia Ltda, nos municípios de Lima Duarte e Bom Jardim de Minas, Estado de 
Minas Gerais, Brasil. Tipo de registro: AF= armadilha fotográfica; AT = atropelamento; AU = audição. 
OL = olfato; PE = pegadas; RF = restos fecais; VI = visualização; A categoria de ameaça segue (MINAS 
GERAIS, 2010): EN = em perigo; VU = vulnerável. A classificação taxonômica segue PAGLIA et al. 2012.

Table 1.  Medium and large sized mammals species recorded in the eucalyptus plantation project of Saint Gobain 
Pam Bioenergia Ltda, in municipalities of Lima Duarte and Bom Jardim de Minas, state of Minas Gerais, 
Brazil. Record type: AF = camera trap; AT = running over; AU = hearing. OL = smell; PE = footprints; RF 
= fecal debris; VI = viewing. The threat category follows MINAS GERAIS, 2010: EN = endangered; VU = 
vulnerable. The taxonomic classification follows PAGLIA et al. 2012. 

Táxon Local de registro Forma de registro Categoria de ameaça
Ordem Didelphimorfia
Família Didelphidae
Didelphis albiventris (Lund, 1840) AR, EA AF
Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826) AR AF
Ordem Cingulata
Família Daypodidae
Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) AR, TE AF
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) AR, TE AF
Ordem Artiodactyla
Família Cervidae
Mazama sp EA PE
Ordem Primates
Família Atelidae
Alouatta guariba clamitans (Cabrera, 1940) AR VI, AU VU
Família Calllitricidae
Callithrix penicillata Erxleben, 1777 AR VI, AU
Família Pitheciidae
Callicebus nigrifons (Spix, 1823) AR VI, AU
Ordem Carnivora
Família Canidae
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) TE, EA AF, PE
Chrysocyon brachyurus (Illiger, , 1815) AR, TE, EA AF, RF VU
Lycalopex vetulus (Lund, 1842) AR, EA VI
Família Felidae
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) AR AF VU
Puma concolor (Linnaeus, 1771)             EA PE, RF VU
Puma yagouaroundi (É. Geoffroy, 1812) EA AT
Família Mephitidae
Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785) TE, EA OL
Família Mustelidae
Eira Barbara (Linnaeus, 1758) AR AF
Lontra longicaudis (Olfers, 1818) AR PE VU
Família Procyonidae
Nasua nasua (Linnaeus, 1766) AR, EA AF, PE
Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798) AR
Ordem Lagomorpha
Família Leporidae
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) TE, EA AF, PE
Ordem Rodentia
Família Caviidae
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) AR VI
Família Cuniculidae
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) AR, EA AF, PE
Família Erethizontidae
Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) AR VI, RF
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Os registros de espécies de mamíferos de médio e grande porte obtidos no presente trabalho 
apresentam-se satisfatórios, quando comparados aos escassos estudos desenvolvidos em unidades 
de conservação localizadas a uma distância linear variando, aproximadamente, entre 30 e 100 qui-
lômetros da área deste estudo. No Parque Estadual do Ibitipoca, distante aproximadamente 30 km, 
Drummond (1989) relacionou 12 espécies de mamíferos de médio e grande porte, correspondendo 
a 52% das espécies registradas no presente estudo. No Parque Estadual Serra do Papagaio, distante 
aproximadamente 85 km, Carvalho e Moreira (2009), registraram 13 espécies, correspondendo a 
56% das espécies aqui registradas. Na zona de amortecimento do Parque Estadual Serra do Papa-
gaio, o qual abrange os municípios de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto, foram 
registradas 22 espécies, correspondendo a 96% das espécies registradas neste estudo (IEF, 2009). 
Na porção fluminense do  Parque Nacional do Itatiaia distante, aproximadamente, 100 km, foram 
registradas 34 espécies (AXIMOFF et al, 2015). É importante ressaltar que os estudos supracitados 
foram conduzidos em unidades de conservação e, ou em suas zonas de amortecimento as quais 
constituem ambientes com mínima interferência humana, no caso das unidades de conservação e 
áreas relativamente antrópicas, no caso das zonas de amortecimento. Portanto, pode-se considerar 
que os resultados observados neste estudo sugerem uma riqueza em espécies considerada signifi-
cativa, em razão da área estudada ser constituída por 61% de florestas nativas e 39% por plantio 
de eucalipto, sendo este último sujeito a cortes seletivos de madeira anualmente. Assim é possível 
que, em épocas de extração de madeira, a fauna local possa estar encontrando refúgio nas Áreas de 
Preservação Permanente e nas áreas de Reserva Legal que existem dentro do empreendimento. 

As curvas cumulativas de riqueza observada e estimada mostraram tendências crescentes em 
cada uma das campanhas de amostragem, porém atingiram a assíntota quando as análises foram 
realizadas para as três campanhas (Figura 2). Tal comportamento é incomum em estudos de rique-
za em espécies em ambientes tropicais (SCHILLING; BATISTA, 2008) e, provavelmente, pode ter 
sido decorrente da utilização combinada de diferentes metodologias de amostragem. Outro fator 
que pode ser atribuído à estabilização das curvas foi o planejamento da amostragem, que levou em 
consideração a sazonalidade da área de estudo. É importante ressaltar que a estabilização das curvas 
de riqueza observada e esperada foi dependente da ocorrência de espécies consideradas “únicas”, 
isto é, espécies que ocorreram em uma e somente uma amostra, dentre todas as amostras do estudo 
(COLLWELL; CODINGTON, 1994). À medida que se aumenta o esforço amostral, as espécies “úni-
cas” tendem a não mais ocorrer no processo de amostragem, determinando que a riqueza observa-
da seja igual à riqueza estimada, atingindo a assíntota.

O teste qui-quadrado (χ2) mostrou resultado estatisticamente significante, apenas na comparação 
entre o número de espécies registrado nas Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, e o 
número de espécies registrado no plantio de eucalipto (χ2 = 5,261; valor p = 0,02; valor α = 0,05), não 
sendo possível inferir significâncias estatísticas nas comparações entre os demais locais estudados.

A Figura 3, apresenta a análise de componentes principais para as espécies cujo número de re-
gistros nas áreas de amostragens, permitiu a realização da referida análise. O eixo 1 respondeu por 
74% da variância explicada, enquanto o eixo 2 respondeu por 26% da variância explicada consti-
tuindo, ambos os eixos, 100% da variância explicada para a referida análise. O eixo 1 mostrou-se 
positivamente ligado às espécies Lontra longicaudis (LLO), Eira barbara (EBA), Procyon cancrivorus 
(PCA), Hydrochoerus hydrochaeris (HHY), Coendou preehensilis (CPR), Callithrix penicillata (CPE), 
Callicebus nigrifons (CNI), Alouatta guariba clamitans (ACL), Chrysocyon brachyurus (CBR), Cuniculus 
paca (CPA) e Nasua nasua (NNA), as quais ocorreram associadas às Áreas de Preservação Perma-
nente e de Reserva Legal. Em oposição projetam-se negativamente no eixo 1, as espécies Didelphis 
albiventris (DAL), Sylvilagus brasiliensis (SBR), Puma yagouaroundi (PYA), Puma concolor (PCO) e  
Lycalopex vetulus (LVE), as quais ocorreram associadas às estradas e aceiros existentes no empre-
endimento. Projetando-se negativamente no eixo 2, ocorreram as espécies Conepatus semistriatus 
(CSE), Cerdocyon thous (CTH), Dasypus novemcinctus (DNO) e Euphractus sexcinctus (ESE), as quais 
ocorreram associadas aos plantios de eucalipto.



679
Sci. For., Piracicaba, v. 45, n. 116, p. 673-683, dez. 2017

DOI: dx.doi.org/10.18671/scifor.v45n116.08

Figura 2.  Curvas cumulativas de espécies (à esquerda) e intervalos de confiança para a estimativa de riqueza em 
espécies (à direita) de mamíferos de médio e grande porte, para cada campanha de campo e para o total 
das três campanhas de campo, no empreendimento de plantio de eucalipto da Saint Gobain Pam Bioner-
gia Ltda, municípios de Lima Duarte e Bom Jardim de Minas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Figure 2.  Species cumulative curves (left) and confidence intervals for the estimated richness of species (right), for 
medium and large mammals recorded in the eucalyptus plantation project of Saint Gobain Pam Bioenergy 
Ltd, in municipalities of Lima Duarte and Bom Jardim de Minas, state of Minas Gerais, Brazil. 

O registro de espécies com hábitos arborícolas que vivem nas florestas tropicais, como Aloutta 
guariba clamitans, Callicebus nigrifons, Callithrix penicillata (AURICCHIO, 1995, AURICCHIO; AU-
RICCHIO, 2006) e Coendou prehensilis (EMMONS; FEER, 1997); de hábitos escansoriais, como Di-
delphis albiventris, Didelphis aurita (JARED et al., 2009), Nasua nasua (BEISIEGEL, 2001); de hábitos 
semiaquáticos, como Hydrochoerus hydrochaeris (ALMEIDA et al., 2012) e Lontra longicaudis (COLET-
TI, 2013)  sugerem que as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal existentes dentro do 
empreendimento são importantes para a sobrevivência dessas espécies. Procyon cancrivorus também 
é citado na literatura como uma espécie que vive em ambientes florestais e também em ambientes 
abertos, sempre relacionada à presença de cursos d’água (NEGRÃO; VALLADARES-PÁDUA, 2006).
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Figura 3.  Análise de componentes principais para as variáveis espécies de mamíferos de médio e grande porte 
e áreas de amostragens no empreendimento de plantio de eucalipto da Saint Gobain Pam Bioenergia, 
municípios de Lima Duarte e Bom Jardim de Minas, estado de Minas Gerais, Brasil. Alouatta guariba cla-
mitans (ACL), Callicebus nigrifons (CNI), Callithrix penicillata (CPE), Cerdocyon thous (CTH), Coendou 
prehensilis (CPR), Conepatus semistriatus (CSE), Chrysocyon brachyurus (CBR), Cuniculus paca (CPA), 
Dasypus novemcinctus (DNO), Didelphis albiventris (DAL), Eira barbara (EBA), Euphractus sexcinctus 
(ESE), Hydrochoerus hydrochaeris (HHY), Lontra longicaudis (LLO), Lycalopex vetulus (LVE), Nasua na-
sua (NNA), Puma yagouaroundi (PYA), Puma concolor (PCO), Procyon cancrivorous (PCA) e Sylvilagus 
brasiliensis (SBR).

Figure 3.  Principal component analysis for the variables species of medium and large sized mammals and sampling 
areas in eucalyptus plantation project of Saint Gobain Pam Bioenergy Ltd, in municipalities of Lima Duarte 
and Bom Jardim de Minas, state of Minas Gerais, Brazil. Alouatta guariba clamitans (ACL), Callicebus ni-
grifons (CNI), Callithrix penicillata (CPE), Cerdocyon thous (CTH), Coendou prehensilis (CPR), Conepatus 
semistriatus (CSE), Chrysocyon brachyurus (CBR), Cuniculus paca (CPA), Dasypus novemcinctus (DNO), 
Didelphis albiventris (DAL), Eira barbara (EBA), Euphractus sexcinctus (ESE), Hydrochoerus hydrochaeris 
(HHY), Lontra longicaudis (LLO), Lycalopex vetulus (LVE), Nasua nasua (NNA), Puma yagouaroundi (PYA), 
Puma concolor (PCO), Procyon cancrivorous (PCA) e Sylvilagus brasiliensis (SBR). 

CONCLUSÕES

No presente estudo foram registradas 23 espécies de mamíferos de médio e grande porte, per-
tencentes a sete ordens, 15 famílias e 21 gêneros, correspondendo a aproximadamente 50% das 
espécies descritas para o estado de Minas Gerais. A riqueza em espécies foi maior nas Áreas de 
Preservação Permanente e de Reserva Legal, quando comparadas com as estradas e aceiros e áreas 
de plantio de eucalipto do empreendimento, sendo que essa riqueza mostrou diferença estatistica-
mente significante, evidenciada pelo teste qui-quadrado, entre as áreas de Preservação Permanente 
e de Reserva Legal e as áreas de plantio de eucalipto. A análise de componentes principais mostrou 
que onze espécies ocorreram associadas às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, 
cinco mostraram-se associadas às estradas não pavimentadas e aceiros e quatro apresentaram-se 
associadas ao plantio de eucalipto.

A presença de espécies com hábitos arborícolas (Aloutta guariba clamitans, Callicebus nigrifons, 
Callithrix penicillata e Coendou prehensilis); escansoriais (Didelphis albiventris, Didelphis aurita e Na-
sua nasua) e semiaquáticos (Hydrochoerus hydrochaeris e Lontra longicaudis) sugerem que as Áreas 
de Preservação Permanente e de Reserva Legal são  importantes no sentido de contribuir para a 
conservação das espécies, e é nesse contexto que o empreendimento se destaca ao manter áreas 
de florestas nativas intercaladas com áreas de plantio de eucalipto, uma configuração em nível 
de paisagem que proporciona habitat para as espécies de mamíferos de médio e grande porte em 
paisagens já fragmentadas.
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