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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo principal determinar a presença da mastofauna em uma área 

de estudo localizada na Ilha de São Francisco do Sul, estado de Santa Catarina, Brasil. O local é 

caracterizado pela presença de nove fragmentos de tamanhos diferentes. A soma dos fragmentos 

estudados representa 195,16 hectares, o menor medindo 3,12 hectares e o maior 51,15 hectares. A 

riqueza estimada de mamíferos pelo método de Jackknife de primeira e segunda ordem é de 18 

espécies. Este número de espécies representa 7.2% do total de mamíferos encontrados na Mata 

Atlântica.   

 

Palavras-chave: biodiversidade, mamíferos, áreas de conservação, Atlantic Forest, riqueza de 

espécies. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this work is to determine the presence of mammals in a study area located on 

the island of São Francisco do Sul, state of Santa Catarina, Brazil. The site is characterized by the 

presence of nine fragments of different sizes. The sum of the studied fragments represents 195.16 

hectares, the smallest measuring 3.12 hectares and the largest 51.15 hectares. The estimated richness 

of mammals by the Jackknife method of first and second order is 18 species. This number of species 

represents 7.2% of the total number of mammals found in the Atlantic Forest.  

 

Keywords: biodiversity, mammals, conservation areas, Atlantic Forest, species richness. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A falta de informações sobre a estrutura populacional de espécies representa um dos 

principais entraves na formulação de modelos de planejamento e gestão para Unidades de 

Conservação no Brasil (Primack, 1998; Paresque et al, 2004; Benitz et al., 2020a). O potencial de 

uma determinada área para a conservação da biodiversidade pode ser estimado através do estudo de 

um determinado grupo (Rodrigues et al., 2005; Matias e Comelli, 2020; Santos et al., 2021).  
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Mamíferos, por exemplo, podem representar tal grupo, desde que seja conhecido os principais 

aspectos relacionados com a ecologia e biologia da espécie (Almeida et al., 2020). 

Trabalhos de monitoramento da mastofauna podem fornecer informações valiosas sobre o 

ecossistema em estudo. Como as populações de mamíferos se comportam numa determinada área 

de estudo pode estar refletindo alterações em curso no sistema.  Nesse sentido, a presença ou 

ausência de determinadas espécies podem servir como indicador de qualidade ambiental (Rodrigues 

e Michelin, 2005; Santiago et al., 2019; Ribeiro e Bianchi, 2020). 

O presente trabalho procura determinar a biodiversidade relativa à mastofauna, na Unidade 

Industrial da ArcelorMittal Vega do Sul.  A área de estudo está localizada na Ilha de São Francisco 

do Sul, estado de Santa Catarina, Brasil. Está situada nas coordenadas UTM 735512 e 70890909, 

na Ilha de São Francisco do Sul, estado de Santa Catarina, Brasil. O local é caracterizado pela 

presença de nove fragmentos de tamanhos diferentes. Um dos fragmentos representa uma RPPN 

(Reserva Particular do Patrimônio Natural) ainda em estágio de implantação (Figura 1). 

 

Figura 1.  Mapa da área de estudo com a delimitação das áreas amostrais. 

 

 

  



Brazilian Journal of Animal and Environmental Research 
ISSN: 2595-573X 

1239 

 

 

Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, Curitiba, v.5, n.1, p. 1237-1254, jan./mar. 2022. 

 

A soma dos fragmentos estudados representa 195,16 hectares, o menor medindo 3,12 

hectares e o maior 51,15 hectares. A área total, incluindo as instalações prediais é de cerca de 220 

hectares. A cobertura vegetal da área é composta por 36 hectares de matas nativas, em vários 

estágios de regeneração, 20 hectares de banhados cobertos por gramíneas e vegetação arbórea baixa 

e, ainda, 20 hectares de áreas reflorestadas utilizadas como bota-fora da fase de terraplenagem do 

empreendimento. Existe ainda na área, um lago artificial com 8 ha e um riacho que cruza o terreno. 

O levantamento do número de espécies por unidade de área é utilizado para o 

acompanhamento da evolução da riqueza de espécies durante o período de estudo. Do total do 

número de espécies levantadas, uma sub-lista, relativa às espécies ameaçadas de extinção, é 

definida. A lista de espécies raras é também consequência da lista total de espécies e pode ser 

monitorada através da ocupação mínima de vegetação na área total do empreendimento. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para a marcação das coordenadas UTM foram utilizados receptores GPS (Sistema de 

Posicionamento Global) da marca Garmin, modelos Etrex Venture e Etrex Legend. A marcação de 

coordenadas foi importante para o acompanhamento da distribuição das armadilhas e do cálculo do 

esforço amostral. Empregou-se armadilhas metálicas do tipo Live trap, Sherman e Tomahawk, 

específicas para a captura de mamíferos de portes variados. Entre janeiro de 2007 e dezembro de 

2007, um total de 12.864 horas foram empregadas para amostragens com armadilhas metálicas em 

todos os fragmentos. Armadilhas fotográficas são utilizadas para a captura de imagens e posterior 

identificação de indivíduos. Foi 1.080 horas de amostragem com armadilhas fotográficas em todas 

as áreas de estudo.   

Armadilhas de pegadas ou cama de pegadas também foram empregadas de forma a 

complementar os dados obtidos nos fragmentos estudados. A Tabela 1 exibe o esforço amostral por 

tipo de armadilha e para cada fragmento estudado. Estas últimas são elaboradas com o auxílio de 

uma moldura de madeira de 1 m² e altura de 5 cm. O interior desse quadrado é preenchido com uma 

mistura de areia fina e glicerina líquida. O produto final caracteriza-se pela plasticidade e excelente 

superfície de impressão. 
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Tabela 1. Esforço amostral em horas para armadilhas fotográficas e metálicas nos fragmentos de estudo. 

Áreas  

Armadilha fotográfica 

(horas) 

Armadilha metálica 

(horas) Esforço total 

VeRPPN 408 4.752 5.160 

VeFR1 0 2.016 2.016 

VeFr2 0 816 816 

VeA 3 12 1.296 1.308 

VeA 4 360 1.584 1.944 

VeA 5 144 1.008 1.152 

VeA 6 0 1.008 1.008 

VeA 7 0 96 96 

VeA 8 156 288 444 

Total 1080 12.864 13.944 

 

A definição do local para instalação das armadilhas Sherman e Tomahawk é baseada na 

presença de trilhas ou sinais deixados por animais da fauna local, considerando a categoria de 

ambiente, disponibilidade de alimento e proximidade de corpos dá’gua, alagados ou corredores 

naturais. As iscas utilizadas são bananas, cenoura, abacaxi, batata-doce, salame e bacon. Após as 

armadilhas serem alocadas e camufladas no local, estas são banhadas com uma solução odorífera 

preparada a base de carne bovina, bacon e salame. Isto é feito para eliminar odores nas armadilhas, 

deixados pelos pesquisadores e animais capturados anteriormente. 

Para a observação complementar de animais durante as incursões noturnas nas áreas 

florestais é empregado um monóculo de visão noturna da marca ATN – American Technologies 

Network, modelo Viper. As informações obtidas em campo são registradas em planilhas específicas. 

Estas são preenchidas em palmtops e confeccionadas conforme a metodologia aplicada. Ainda 

durante o campo, os registros obtidos são transferidos para um banco de dados utilizando-se o 

programa Microsoft Office Access. Para o armazenamento digital dos dados de campo são 

empregados laptops. 

A Análise Emlen é uma das técnicas aplicadas para o monitoramento (Emlen, 1972). Esta 

metodologia prevê um censo de populações de animais através de observações em perfis ou pontos 

de observações (MacMahon, 2021). Vários índices são aplicados para expressar a diversidade e o 

comportamento das espécies na área de estudo. Índices de riqueza de espécies, de espécies 

ameaçadas de extinção, de espécies raras, além do cálculo da biodiversidade, são determinados. 

Para cada contato, durante a noite ou durante o dia, a espécie, o número de indivíduos, o local, o 

habitat, e possíveis interações intra e interespecíficas, são registradas. A análise do coeficiente de 
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correlação linear simples de Pearsen é aplicada entre número de horas e número de espécies, e entre 

o tamanho da área amostral e o esforço amostral.  

O If (Índice de Fragilidade) é utilizado para medir o grau de sensibilidade de um fragmento. 

O If é uma relação entre área e perímetro, e não possui unidade. O If é um instrumento importante 

para o planejamento e gestão de ambientes selvagens ou unidades de conservação. Trata-se de uma 

indicação do cuidado que se deve ter com uma determinada área, por exemplo. Serve, igualmente, 

para se definir programas de monitoramento ou mesmo de fiscalização de ambientes, assim como 

de medidas conservacionistas. Por exemplo, um ambiente com um perímetro maior do que a área 

pode ser mais suscetível a um incêndio do que outro com perímetro menor da que a área.  Tal 

constatação pode sugerir a criação de uma área tampão como ‘escudo’ contra incêndios, por 

exemplo. 

Áreas preferenciais para estabelecimento de corredores de fauna também são definidas e 

caracterizadas. Informações complementares são obtidas por avistagens diretas e indiretas, uso de 

armadilhas fotográficas, além da detecção de vestígios diretos e indiretos, tais como excrementos, 

pegadas e arranhões. As principais equações de métodos não-paramétricos de estimativa de 

biodiversidade empregadas são: 

Jackknife de primeira ordem: 

 

Jackknife de segunda ordem:  

 

Onde, 

 Sobs = Riqueza observada; 

 Sraras = Número de espécies raras; 

 m = Número de amostras; 

 Qj =  Número de espécies que ocorrem em “j” amostras; 

 

3 RESULTADOS 

Ao todo, são registradas 14 espécies de mamíferos. A maioria das espécies de mamíferos 

pertence às Ordens Carnívora e Rodentia, com cinco e quatro representantes cada, respectivamente. 

A riqueza estimada de mamíferos pelo método de Jackknife de primeira e segunda ordem é de 18 

espécies.  Este número de espécies identificados na Unidade Industrial da Vega do Sul representa 

7.2% do total de mamíferos encontrados na Mata Atlântica. Quatro espécies são pertencentes à 

Ordem Carnívora, quatro à Rodentia, uma Edentata, uma Primata, dois à Didelmorphia e uma à 

Pilosa (Tabela 2).  
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Tabela 2.  Classificação das espécies de mamíferos presentes na área de estudo. 

Ordem Família Espécie Nome popular 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous Cachorro-do-mato 

Mustelidae Lontra longicaudis Lontra 

Procyonidae Procyon cancrivorous  Mão-pelada 

 Mustelidae Galictis cuja Furão 

Rodentia Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris Capivara 

Dasyproctidae Dasyprocta azarae Cutia 

Muridae Rattus norvegicus Ratazana 

Cricetidae Nectomys squamipes Rato-d’água 

Edentata Dasypodidae Dasypus sp Tatu 

Primata Cebidae Cebus apella Macaco-prego 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis aurita 

Micoureus demerareae 

Gambá-de-orelha-preta 

Cuica-d’água 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla Tamanduá 

Rodentia Caviidae Cavia aperea Preá 

 

As espécies identificadas estão distribuídas em 8 Gêneros, quais sejam: Carnivora, Rodentia, 

Edentata, Primata,  Didelphimorphia e Pilosa (Figura 2). As Ordens mais representativas são a 

Rodentia com cinco espécies, a Carnívora com quatro e a Didelphimorphia com duas.  As outras 

Ordens apresentam um representante cada (Figura 2). A VeRPPN é a área que apresenta o maior 

número de espécies registradas, seguida pela VeA3 (3). A Figura 3 compara o número de espécies 

com a presença de espécies ameaçadas na Lista Vermelha da IUCN (IUCN, 2020) para cada 

fragmento amostrado. Em cinco das nove áreas amostradas são encontradas espécies ameaçadas: 

VeRPPN, VeA4, VeA5 e VeA8. 
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Figura 2.  Distribuição do número de espécies por Ordem. 

 
 

 

Figura 3.  Distribuição do número de espécies encontradas por área amostral. 

 
 

A Figura 4 é a representação temática da distribuição das espécies ameaçadas na Unidade 

Industrial da Vega do Sul. Como pode ser observado, os fragmentos VeRPPN e VeA5 apresentam 

duas espécies ameaçadas cada, a lontra e o tamanduá na primeira, e o cachorro do mato e o furão na 

segunda. 
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Figura 4.  Distribuição espacial das espécies ameaçadas na área de estudo. 

 

 

A distribuição do total das espécies por área amostrada pode ser observada na Figura 5. As 

áreas com menor registro de número de espécies são os fragmentos VeFr2 e VeFr1 assinalados em 

vermelho. A VeRPPN, em azul forte, se destaca com 6 espécies e a VeA3, em azul-claro, vem em 

segundo com 4 espécies. 

Analisando os resultados mensais pode-se observar que o mês de fevereiro é o mês que 

apresentou o maior número, seguido por agosto e novembro (Figura 6). Entretanto, esses resultados 

devem ser analisados com cuidado. O período de amostragem de apenas um ano pode não sere 

suficiente para tomada de decisões. Variações inter-anuais podem ser esperadas, decorrentes de 

variações climáticas e outros fatores relacionados com a própria dinâmica populacional da espécie. 

De qualquer forma, os valores podem estar indicando uma preferência por habitat, oferta de 

alimentos ou segurança. 
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Figura 5. Distribuição do número de espécies nas áreas amostradas. 

 
 

 

Figura 6.  Registro de espécies por mês na área de estudo.  

 
 

Em termos de percentagem relativa, A VeRPPN aparece com 27% do total das espécies 

registradas, seguida da VeA8 com 13%, e pelas áreas VeA7, VeA6 e VeA5 e VeA4, todas com 10% 

do total das espécies presentes na área de estudo (Figura 7). 
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Figura 7. Distribuição de número de espécies por área amostral em percentagem. 

 
 

 

Por outro lado, a análise do esforço amostral total, incluindo armadilhas e trap-câmeras, 

revela que a VeRPPN, seguida pela VeA4 e VeFr1 são as áreas mais amostradas (Figura 8). O 

esforço amostral é calculado em horas de permanência de armadilhas nas unidades amostrais. O 

mesmo resultado pode ser observado na Figura 9. A VeRPPN é a área mais amostrada com pouco 

mais de 5 mil horas. A área com menor tempo de amostragem é a VeA7, a última área a ser 

acrescentada nas análises. 

O esforço amostral é um dado de extrema importância para análise dos resultados referentes 

ao número e distribuição de espécies ao longo dos fragmentos (Benitz et al., 2020b; Cozer et al., 

2021). Por exemplo, o maior número de espécies registradas em uma determinada área, quando 

comparado com outra área, pode estar relacionado com uma maior intensidade amostral de um local 

em detrimento de outro. Portanto, os dados devem ser analisados com cuidado para se ter certeza 

de que o maior número de horas amostrais em uma determinada unidade pode ou não estar 

influenciando nos dados. 
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Figura 8.  Esforço amostral em horas, por áreas amostrais. 

 
 

Figura 9. Distribuição do esforço amostral em horas por fragmento. 

 
 

A análise do coeficiente de correlação linear simples de Pearsen é aplicada entre número de 

horas e número de espécies. O resultado obtido é de 0,92 (p > 0,05), uma correlação positiva, que 

indica que o maior ou menor esforço amostral pode estar influenciando no número de espécies 

obtido. Entretanto, a análise de correlação feita aqui deve ser interpretada com cuidado, pois não se 

baseia em valores médios e sim em valores absolutos. Trabalhos como este, de monitoramento de 

biodiversidade, devem ser realizados ao longo de pelo menos três anos.   
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O mesmo teste estatístico, empregado entre área e número de espécies, resulta numa 

correlação de 0,76. Este resultado mostra que o maior ou menor número de espécies está relacionado 

com o fato de a área amostral ser maior, ou menor. Em outras palavras, a VeRPPN, a maior unidade 

amostral, também apresenta o maior número de espécies. 

O teste de correlação linear simples de Pearsen, entre o tamanho da área amostral e o esforço 

amostral, resulta no valor de 0,63. Este valor ainda é considerado como significativo, indicando que 

o maior esforço amostral também está relacionado com o tamanho da área. Vale dizer que uma 

menor área de amostragem resulta num esforço amostral menor. Esse conjunto de dados estatísticos 

revela que os resultados obtidos são confiáveis e que o planejamento de campo, com relação à 

mastofauna, foi correto.   

O If (Índice de Fragilidade) representa o grau de sensibilidade de um determinado fragmento. 

O If é uma relação entre área e perímetro, e não possui unidade. De maneira geral, quanto maior o 

perímetro, em relação à área, maior a fragilidade do ambiente. No presente caso o If é definido por 

A/P, ou seja, quanto maior o perímetro menor é o If. 

A Figura 10 exibe os valores de If para cada fragmento na área de estudo.  Como pode ser 

observado, o fragmento mais frágil é o VeA7 com If = 25, seguido do VeA4 = 22 e VeA5 = 18.  Os 

dois fragmentos com menor If são o VeFr1 = 2 e o VeRPPN = 6. 

 

Figura 10. Índices de fragilidade If para cada unidade amostral. 
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4 DISCUSSÃO 

A área de estudo encontra-se dentro do bioma da Mata Atlântica e possui vários 

remanescentes florestais na forma de fragmentos que formam um mosaico ecológico de importância 

local e regional. A importância do ambiente fragmentado pode ser mensurada pelo número de 

espécies que a área apresenta para com relação ao total encontrado para o ecossistema de Floresta 

Atlântica.  

O número de espécies de mamíferos registrados no presente estudo representa 7,2% (14 

espécies) para o total existente na Mata Atlântica. Várias espécies ameaçadas são encontradas na 

área. A presença de exemplares de lontras (Lontra longicaudis), por exemplo, corrobora para a 

importância da área como refúgio e corredor ecológico. A espécie utiliza esses ambientes para 

abrigo e busca de alimento (Carvalho Junior et al., 2004; Carvalho Junior et al., 2021). 

As áreas amostrais são relativamente isoladas e pequenas devido ao histórico de atividades 

agrícolas, expansões urbanas e industriais na região, além da existência de intensa atividade 

portuária. Entretanto, remanescentes de fragmentos florestais presentes na área de estudo são 

importantes para a manutenção das espécies da fauna. A necessidade de estudos, com vistas ao 

inventário da mastofauna local são de extrema importância, pois revelam aspectos da biodiversidade 

local, assunto ainda pouco conhecido na região.   

A área de estudo exibe 14 espécies de mamíferos, índice semelhante para estudos de 

mastofauna com igual metodologia para outros ambientes similares (D’Andrea et al., 1999; 

Gargaglioni et al., 1998). As espécies encontradas na área são: lontra (Lontra longicaudis), rato-

d’água (Nectomys squamipes), mão-pelada (Procyon cancrivorous), capivara (Hydrochaeris 

hydrochaeris), cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), tatu (Dasypus sp), gambá-de-orelha preta 

(Didelphis marsupialis), cutia (Dasyprocta aguti), ratazana (Ratus norvegicus), cuica d’água 

(Micoureus demerareae), tamanduá (Tamanduá tetradactyla), furão (Galictis cuja), preá (Cavia 

aperea) e macaco-prego (Cebus Apella). 

Todas as espécies aqui identificadas são também comuns em áreas de domínio de Mata 

Atlântica. Destas, as que também ocorrem em áreas abertas são Didelphis marsupialis, 

Hydrochaeris hydrochaeris, e Cavia aperea. As associadas com corpos d’água são Nectomys 

squamipes, Hydrochaeris hydrochaeris e Lontra longicaudis. Para as espécies restritas a Floresta 

Atlântica podem ser citadas Procyon cancrivorous, Cerdocyon thous, Dasyprocta aguti, Tamanduá 

tetradactyla, Galictis cuja e Cebus Apella. Estas espécies também podem, ocasionalmente, serem 

avistadas em áreas abertas. 

A ausência de espécies comumente encontradas em áreas semelhantes, tais como Felis 

tigrina e Felis wiedii (gatos-do-mato), Felis pardali (jaguatirica), Eira barbara (Irara), Tapirus 
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terrestris (anta), Tayassu tajacu (porco-do-mato-cateto) e o Mazama americana (veado-mateiro), 

sugere que a diversidade local pode ser pequena. O índice de biodiversidade calculado pelo método 

de Jackknife (primeira e segunda ordem) é de 18 espécies. Paresque et al. (2004), utilizando o 

mesmo índice estimaram 17 espécies para roedores e marsupiais em duas áreas de Mata Atlântica 

no estado do Espírito Santo. Levantamento de mamíferos em remanescentes da Mata Atlântica nos 

estados da Paraíba e Pernambuco resultaram em 18 espécies de pequenos mamíferos (Souza e 

Gonçalves, 2004). Nove espécies de pequenos mamíferos foram registradas em fragmento de 

floresta entre as cidades de Rio Claro e Araras, Estado de São Paulo (Briani et al., 2001). 

Espécies como Didelphis marsupialis, apresentam hábitos alimentares generalistas e são 

muito comuns em ambientes alterados pelo homem, onde não existem grandes predadores (Lall et 

al., 2018, Tardieu e Garcia, 2022). Da mesma forma, Nectomys squamipes representa espécie 

adaptada a ambiente alterado pela ação antrópica. A predominância de uma ou outra espécie pode 

servir de indicador do grau de alteração da área.  Entretanto estudos mais detalhados, e com um 

prolongamento superior ao deste, devem ser realizados para uma avaliação mais precisa.  

O corredor ecológico identificado na área de estudo, assim como os tanques de drenagem, 

parece facilitar o deslocamento de Hydrochaeris hydrochaeris, Cerdocyon thous, Lontra 

longicaudis, Dasyprocta aguti, Tamanduá tetradactyla e Galictis cuja. Aparentemente, a espécie 

de primata Cebus apella depende quase que exclusivamente do fragmento VeA3 para estar presente 

na área de estudo. 

Algumas espécies como Cerdocyon thous, Procyon cancrivorous e Galictis cuja, também 

utilizam áreas localizadas fora dos fragmentos mais florestados, já que alguns rastros foram 

observados fora da mata.  Apesar disso, os fragmentos como a VeRPPN, VeA7 e VeA5, aparentam 

ter contribuição fundamental para a presença das espécies identificadas na área. Apenas ambientes 

com estas características de fragmentações florestais podem oferecer locais para abrigo e obtenção 

de recursos alimentares a uma fauna de mamíferos diversa. 

Levantamentos faunísticos em fragmentos florestais são de fundamental importância para 

avaliar o efeito que este causa sobre a diversidade de mamíferos. Da mesma forma, o status da 

diversidade de mamíferos também serve para estimar o grau de perturbação dos remanescentes de 

florestas naturais (Almeida et al., 2020). Com efeito, vários estudos atestam que é possível que a 

diversidade de mamíferos sirva como indicador de saúde de fragmentos florestais (Alberts e Curado, 

1984; Gargaglione et al., 1998; D’Andrea et al., 1999; Talamoni e Dias, 1999). Por outro lado, a 

diversidade de mamíferos em fragmentos florestais menores que 500ha, como os do presente estudo, 

são pouco conhecidas. Fragmentos deste tamanho são comuns no Estado e podem ser importantes 

para a conservação de algumas espécies de mamíferos. 
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A presença de Mata Atlântica remanescente e a fauna a ela associada, requer informações 

detalhadas sobre os habitat ali presentes, assim como dos impactos antrópicos. A diversidade de 

mamíferos é altamente dependente do grau de conservação da vegetação (Mason-Ramo ele al., 

2018; Magioli et al., 2021). Variações na distribuição de mamíferos podem estar indicando 

mudanças no meio biótico e abiótico, com reflexos óbvios na estrutura da floresta. Por exemplo, a 

presença de espécies raras ou ameaçadas pode refletir uma boa qualidade ambiental. O estudo das 

espécies presentes pode subsidiar estratégias necessárias para o planejamento e gestão da área de 

estudo. 

A mastofauna da área estudada apresenta espécies comuns a outras áreas de Mata Atlântica 

do interior do Estado de Santa Catarina. É consenso entre os pesquisadores que a fragmentação da 

mata original reduz o número de espécies de mamíferos, persistindo apenas aquelas capazes de se 

adaptar a ambientes perturbados (Pardo et al., 2018; Camino et al., 2020; Littlewood et al., 2020; 

Gallina et al., 2022). Mesmo essas espécies só podem persistir na área devido à presença deste 

remanescente da mata nativa. Portanto, a conservação dessas áreas, bem como de áreas maiores, é 

de fundamental importância para a manutenção destas espécies na região. Fica evidente a 

importância de levantamentos e da preservação de áreas que, apesar de não apresentar grande 

extensão de cobertura vegetal primitiva, apresentam considerável riqueza de espécies e são 

verdadeiros refúgios para as espécies localmente ameaçadas. 
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