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STATUS CONSERVACIONISTA DA MASTOFAUNA EM FRAGMENTOS DE 
MATA ATLÂNTICA NORDESTINA. 

 
RESUMO 
 

 O presente estudo teve como objetivo amostrar a mastofauna, de médio e 

grande porte, da RPPN Frei Caneca (08º 43`S e 035º 50`W), município de Jaqueira e área 

vizinha, no estado de Pernambuco, comparando a abundância e diversidade entre quatro 

fragmentos de diferentes tamanhos. A amostragem de mamíferos de médio e grande porte 

seguiu o método de Transecto em Linha, onde foram estabelecidas trilhas medindo entre 

1,3 e 2 quilômetros de comprimento, (dependendo do tamanho e formato dos fragmentos) 

e 1 metro de largura, que foram percorridos a velocidade de 1 km/h, de dezembro de 2005 

a novembro de 2006. Foram realizadas amostragens diurnas e noturnas com o mesmo 

esforço amostral, onde os censos diurnos ocorreram antes do nascer do sol, nos horários 

das 04:30 às 10:30h da manhã e as amostragens noturnas ocorreram antes do pôr do sol, 

aproximadamente entre as 16:30 e 22:30h. Para se ter a listagem das espécies da área, 

utilizou-se entrevista com os nativos, análise de pegadas, vocalizações, carcaças e pêlos 

encontrados. Utilizou-se a taxa de avistamento para comparar a densidade das espécies 

encontradas. Comparou-se a lista das espécies encontradas com a lista das espécies de 

médio e grande porte esperadas para o CEPE. Foram visualizadas 17 espécies, num total 

de 52 avistamentos, as espécies mais abundantes foram: Callithrix jacchus, Guerlinguetus 

alphonsei, Nasua nasua e Dasyprocta aguti. Não houve diferenças entre o número de 

avistamentos realizados entre os fragmentos, nem quando se comparou os meses mais 

chuvosos e os mais secos, não houve diferença nos avistamentos entre as espécies 

noturnas, diurnas ou catemerais. A lista das espécies encontradas foi de 23 espécies. Seis 

espécies foram vistas em áreas abertas, fora das trilhas. As guildas predominantes das 

espécies encontradas foram a dos Frugi-onívoros e frugi-granívoros. A estrutura dos 

fragmentos e a matriz na qual eles estão imersos, permitem que as espécies se movam 

entre os demais fragmentos, homogeneizando a riqueza de espécies nos diversos 

fragmentos, o que indica que a comunidade de mamíferos local, pode estar seguindo o 

modelo de metapopulações. 

Palavras-chave: Centro de Endemismo Pernambuco, Mata Atlântica, Comunidade de 

Mamíferos; Modelo de Metapopulação. 
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CONSERVATIONIST STATUS OF MAMMALLS ON ATLANTIC FOREST 
FRAGMENTS OF BRAZILIAN NORTHEASTERN. 

 
ABSTRACT 

 

 The aim of this study was to sample the medium and large sized mammalian 

fauna of the RPPN Frei Caneca and the surrounding area, comparing its abundance and 

diversity amongst four fragments of different sizes. The sample followed the Line 

Transect Method, when trails measuring between 1,3 and 2 km were established 

(depending on the size and shape of the fragment), 1 m wide, which were sampled at a 

speed of 1 km/h, from December 2005 to November 2006. Diurnal and nocturnal surveys 

were carried out through the same sample effort, and the diurnal started from dawn, at 

04:30 till 10:30 h, and the nocturnal, from 16:30 till 22:30 h. In order to build a checklist 

of the species present in the area we used interviews with locals, footprints, vocalizations, 

carcasses, and fur which were registered. Densities were analyzed through the ‘sighting 

rates’ method. The checklist of the species registered was compared with another list of 

species expected to occur in the CEPE. 18 species were registered in a total of 52 

sightings, where the most abundant were: Callithrix jacchus, Guerlinguetus alphonsei, 

Nasua nasua and Dasyprocta aguti. There was no significant difference in the number of 

sightings between the fragments, between dry and wet season, or diurnal, nocturnal and 

cathemeral. A total of 23 species were encountered. Six species were encountered in open 

areas away from the study trails. The predominant guilds were frugi-omnivores and frugi-

granivores. The structure of the fragments and the surrounding matrix allow the species to 

move amongst the fragments, homogenizing species richness, and suggesting a 

metapopulation model. 

 

Keywords: Pernambuco Endemism Centre; Atlantic forest; Mammal Community; 

Surveys; Metapopulation Model.  
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1.0 INTRODUÇÃO 
 

A fragmentação dos hábitats, a matança de plantas e animais por humanos, a 

introdução de espécies exóticas e extinções em cadeia, constituem juntas, na maior causa 

da perda da biodiversidade no mundo (PIMM & GILPIN, 1989). As porções da floresta mais 

próximas da borda tornam-se uma zona de transição e podem sofrer alterações no 

microclima e na composição de espécies (FONSECA & ROBINSON, 1990), o que faz com 

que as áreas de pequenos fragmentos isolados sejam consideradas ainda menores se 

considerarmos apenas o interior das florestas (excluindo-se bordas). A perda de 

biodiversidade se agrava quando o desaparecimento de hábitats ocorre em “hotspots”, 

onde as ameaças são ainda maiores se levarmos em consideração que a população humana 

nessas áreas possui taxa de crescimento maior que a taxa de crescimento humano global 

(CINCOTTA et al., 2000).  Existem previsões de que mais da metade das espécies 

ameaçadas se tornarão extintas em médio prazo, na ausência de medidas conservacionistas 

imediatas (BROOKS et al., 2002). Um modelo proposto por MCKINNEY (1998) mostra que 

nos próximos séculos ocorrerá a extinção de mais da metade das ordens de pássaros e 

mamíferos existentes. Em uma análise global, CEBALLOS et al. (2005) mostra que 11% da 

superfície terrestre deve ser manejada para que ao menos 10% das espécies de mamíferos 

sejam preservadas.  

De acordo com CEBALLOS & EHRLICH (2002) 25% das espécies de mamíferos estão 

ameaçadas de extinção e seu estudo, com 173 espécies de mamíferos, eles mostraram que 

as mesmas perderam mais de 50% de sua área de distribuição geográfica histórica, 

principalmente em áreas onde a atividade humana é intensa, o que indica uma séria 

ameaça a diversidade dessas espécies. De acordo com esses estudos pode-se inferir que a 

situação dos mamíferos de médio e grande porte da Mata Atlântica nordestina é crítica, já 

que a maioria dos fragmentos possui menos de 10 ha (RANTA et al., 1998), e áreas 

necessárias para manter populações viáveis a longo prazo, teriam que ser maiores ou igual 

a 20.000 ha (CHIARELLO, 1999). 

A abundância de mamíferos decresce com o aumento da massa corporal dos 

mesmos (PETERS & WASSENBERG, 1983; PETERS, & RAELSON, 1984; CHIARELLO, 1999), 

e a baixa densidade populacional tem sido relatada como o principal indicador de risco de 
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extinção (O’GRADY et al., 2004). De acordo com LESSA et al. (1997) o principal fator que 

levou a extinção de grandes espécies de mamíferos no Pleistoceno foi o grande tamanho 

corporal. Um recente estudo ressaltou a vulnerabilidade à extinção de espécies de grande 

massa corporal, mostrando que mamíferos com massa corporal acima de tres quilogramas 

são altamente vulneráveis à extinção devido a uma combinação de fatores intrínsecos, 

como (1) baixa taxa reprodutiva, (2) baixa densidade populacional, e (3) fatores 

ambientais, como perda de hábitat (CARDILLO et al., 2005). 

BIEDERMAN (2003), mostrou que existe uma relação positiva entre o tamanho do 

corpo de animais terrestres e o tamanho de seus hábitats. Outros estudos, no entanto, 

mostram a importância da dieta como determinante da abundância de populações de 

mamíferos, ou seja, espécies que possuem dieta muito específica ou ocupam altos níveis 

tróficos, tendem a ocorrer em menor densidade, devido a menor disponibilidade de 

alimento (KINNAIRD & EISENBERG, 1989). Certas espécies generalistas, as quais se 

adaptam melhor a áreas degradadas, possuem suas densidades aumentadas nestes hábitats 

(FONSECA & ROBINSON, 1990; LAURENCE, 1990), como está ocorrendo, por exemplo, na 

área em apreço incluída no denominado Centro de Endemismo Pernambuco, Mata 

Atlântica ao norte do Rio São Francisco, onde algumas espécies apresentam-se altamente 

resistentes à fragmentação dos hábitats como o sagüi-do-nordeste (Callithrix jacchus,) 

(Linnaeus, 1758), o esquilo (Guerlinguetus alphonsei) (Thomas, 1906) e a raposa 

(Cerdocyon thous) (Linnaeus, 1766), que ocorrem em pequenos fragmentos do CEPE em 

densidades consideráveis (MENDES PONTES et al., 2006a.). 

Essas relações nos mostram que em hábitats extremamente fragmentados como os 

da Mata Atlântica do nordeste, a densidade de espécies de grande e médio porte é baixa e 

muitas espécies encontram-se em vias de extinção regional ou já se encontram 

regionalmente extintas, e a mastofauna local poderia estar sendo dominada por espécies 

generalistas. Contudo mais estudos são necessários para melhor esclarecer como a 

comunidade de mamíferos no CEPE está reagindo à fragmentação e quais espécies de 

mamíferos estão localmente extintas ou em vias de extinção. 

 Os mamíferos constituem um grupo de extrema importância para o equilíbrio dos 

ecossistemas, desempenhando papéis vitais na estruturação das comunidades biológicas 

(ROBINSON & REDFORD, 1986) e por muitas espécies estarem próximas ou no topo da 
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cadeia alimentar, são considerados excelentes indicadores da qualidade do ambiente 

(CRUZ & CAMPELO,1998). 

 Cerca de 50 a 98% das espécies vegetais dependem da dispersão realizada por 

vertebrados (GRIZ & MACHADO, 1998; TABARELLI & PERES, 2002). Isso faz com que o 

estudo da comunidade de mamíferos torne-se imprescindível para que haja um melhor 

entendimento de suas relações com o ambiente e assim seja útil no planejamento de 

reservas e no manejo florestal. 

 A Mata Atlântica tem sido bastante devastada nos últimos séculos, sendo a sua 

situação considerada a grande tragédia biológica do século (MORI, 1989; DEAN, 1995). Por 

outro lado, é considerada um “hotspot” de biodiversidade, devido ao alto nível de 

endemismo e a grande perda de hábitat que vem sofrendo (MYERS et al., 2000). 

Inicialmente, a Mata Atlântica se estendia quase que continuamente desde o Estado 

do Rio Grande do Norte, ao Estado do Rio Grande do Sul, ocupando uma área de 12% do 

país (BROWN & BROWN, 1992). De acordo com os mesmos autores, apenas 5-10% da 

floresta original ainda existe, porém em fragmentos isolados espalhados por entre 

pastagens e campos de agricultura. No nordeste brasileiro a situação da Mata Atlântica 

ainda é mais crítica, pois restam apenas 2% de sua área original e estão espalhados em 

fragmentos isolados, pequenos e circundados por uma matriz de cana-de-açúcar (RANTA et 

al., 1998). 

A história da fragmentação da Mata Atlântica nordestina começou logo após a 

colonização pelos portugueses no século XVI, primeiramente com a exploração do Pau-

Brasil e depois com o desmatamento para o cultivo de Cana-de-açúcar (FONSECA, 1985), 

que veio aumentando até nas décadas recentes. O forte desmatamento que fragmentou as 

áreas naturais provavelmente foi a causa principal da extinção local de muitas espécies 

animais, como deve ter sido o caso dos grandes mamíferos, muitos deles podem ter 

desaparecido sem ao menos ter sido registrada pela ciência. A descoberta recente de uma 

nova espécie de Cebídeo (MENDES PONTES et al., 2006c) corrobora essa hipótese.  

Saber quais espécies de mamíferos foram extintas é importante, pois confirma o 

quanto a fragmentação de hábitats pode ser nociva à biodiversidade e saber quais espécies 

ainda persistem, pode direcionar ações conservacionistas para a proteção de seus 

ecossistemas. 
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Estudos que considerem a abundância e a diversidade de mamíferos em diferentes 

fragmentos no Centro de Endemismo Pernambuco são de extrema importância para que 

seja possível entender: (1) quais populações ainda são viáveis, (2) quais espécies se 

tornarão extintas a curto ou a longo prazo, (3) quais espécies aumentarão suas densidades 

populacionais e por fim, (4) os possíveis efeitos que isso poderá acarretar em diferentes 

níveis tróficos da cadeia alimentar. 

 Portanto, este trabalho tem como objetivo amostrar a mastofauna de alguns 

fragmentos do CEPE e definir seu status conservacionista. 

 
 

2.0 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 ÁREA DE ESTUDO 
 
 Os estudos foram realizados, em sua maior parte na Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) Frei Caneca (08º 43`S e 035º 50`W), localizada no município 

de Jaqueira, Zona da Mata Sul de Pernambuco e parte em um fragmento de uma área 

particular da usina Frei Caneca, nas regiões circunvizinhas da RPPN, áreas estas, que 

estão abrangidas pela localidade conhecida como Serra do Urubu (figura 1). A área da 

reserva totaliza 630,42 ha o clima é tropical úmido com temperatura anual média em torno 

de 22-24º C com sete meses de estação chuvosa (de março a setembro) e cinco meses de 

estação seca (entre outubro e fevereiro) (IBGE, 1985). 

A precipitação média anual foi de 1332,21 mm, correspondente a uma média de 47 

anos (1956 a 2002), com os dados coletados no pluviômetro da usina Frei Caneca. Na 

RPPN Frei Caneca a precipitação correspondente às médias do período compreendido 

entre 2000 a 2006 foi de 1524 mm. A vegetação é classificada como Floresta Estacional 

Semidecidual Montana (500-750m de altitude), um dos tipos vegetacionais que compõem 

a Mata Atlântica brasileira (VELOSO et al.,1991; IBGE, 1992). 

A área de estudo está localizada no Centro de Endemismo Pernambuco (CEPE) 

área ao Norte do Rio São Francisco que compreende os estados de Pernambuco, Paraíba, 

Alagoas e Rio Grande do Norte (SILVA & CASTELETTI, 2003). 

Os fragmentos amostrados na RPPN Frei Caneca foram: Serra do Quengo, Mata do 

Espelho, Mata do Ageró, na área particular o fragmento estudado foi a Mata da 
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Bernardina. Os fragmentos seguiram a classificação das unidades fisionômicas em 

Floresta Alta, Floresta Baixa e Floresta Madura, adaptado de TABANEZ & VIANA (2000). 

BRASILBRASIL

                                

Figura 1. Localização do Centro de Endemismo Pernambuco no território nacional e da área 

selecionadas para estudo, RPPN Frei Caneca/PE. Mapas cedidos por André M. Santos.  
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2.1 DESCRIÇÃO DOS FRAGMENTOS ESTUDADOS 

 

A Serra do Quengo (08º 42`S e 030º 50`W) com 500 ha é o fragmento mais 

preservado da RPPN é classificado como um misto de Floresta Madura (árvores com 

altura entre 20-25m) e Floresta Alta (árvores com altura entre 10-15m) é o fragmento que 

apresentou menor pressão antrópica, e nenhuma evidência de caça. A unidade fisionômica 

da vegetação é classificada como Floresta Alta, com algumas áreas de Floresta Madura. A 

Serra do Quengo é separada da Mata do Espelho através de uma barragem, um curso 

d`água e uma estrada, embora em alguns momentos há o encontro com as copas das 

árvores (obs. pess). 

A Mata do Espelho (08º 42`S e 035º 51`W) com 50 ha é um fragmento com forte 

pressão antrópica, muitas áreas com predominância de espécies pioneiras, muitas clareiras 

e com maior incidência de caça, devido a duas “esperas” encontradas e uma marca de tiro 

em uma árvore. A classificação de unidade fisionômica predominou em Floresta Baixa, 

com áreas de Floresta Alta e capinzais. 

A Mata do Ageró (08º 44` S e 035º 50`W) apresenta 10 ha de Floresta Baixa, 

contudo mostra-se cercada por uma matriz de banana e um pomar abandonado, é isolada 

de outro pequeno fragmento por um rio e uma represa, e separada da Mata do Espelho por 

um “inselberg” conhecido por Pedra do Cruzeiro. O processo de diminuição de seu 

tamanho é recente e deve-se principalmente à atividade de cultivo de banana feito por um 

morador das proximidades. A matriz que dá acesso a esse fragmento apresenta-se com 

inúmeras formações rochosas, nascentes de água e capinzais. 

A Mata da Bernardina é uma mata com áreas de Floresta Madura e uma grande 

área de floresta secundária. Esse fragmento apresenta-se desconectado da Serra do Quengo 

por uma pequena comunidade e por um rio. Este fragmento apresenta-se em bom estado 

de conservação em algumas áreas de mata primária e em estado de regeneração em outras 

áreas, com predominância de árvores com DAP abaixo de 10 centímetros. Apresenta 

regiões alagáveis e algumas estradas de terra abandonadas. 
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2.3 AMOSTRAGEM POR TRANSECTO LINEAR 

 
 A amostragem de mamíferos de médio e grande porte seguiu o método de 

Transecto em Linha (BUCKLAND et al. 1993), realizados em trilhas pré-estabelecidas 

aleatoriamente em quatro diferentes fragmentos. 

 As trilhas estabelecidas medem entre 1,3 e 2 quilômetros de comprimento, 

(dependendo do tamanho e formato dos fragmentos) e 1 metro de largura, e foram varridas 

uma vez por mês para minimizar os ruídos causados pelo pisoteio nas folhas secas. As 

amostragens diurnas se iniciavam antes do nascer do sol, no horário das 04:30h e 

terminavam as 10:30h e as amostragens noturnas se iniciaram antes do pôr do sol, 

aproximadamente entre as 16:30h e se encerravam as 22:30h. As trilhas foram percorridas 

a uma velocidade média de 1 km/h com paradas regulares para varredura do ambiente, 

verificação de vocalizações, barulhos no folhedo, odores e pegadas. 

 Foram tomadas medidas das distâncias: animal-trilha, animal observador, e 

também anotado o local da trilha onde o animal foi avistado. Os dados coletados não 

foram suficientes para serem analisados pelo programa Distance 4.1 que seria um número 

mínimo de 11 avistamentos. (como feito em MENDES PONTES, 1994; 2004); Utilizou-se a 

taxa de avistamento (CHIARELLO, 1999), estimada pelo número de avistamentos de cada 

espécie em cada fragmento dividido por 1/10 da distância percorrida no horário de 

atividade do animal, ou seja, animais noturnos, levou-se em consideração a distância 

percorrida no período noturno, nos diurnos levou-se em consideração o período diurno e 

nos catemerais somou-se ambos os períodos (número de visualizações / 10Km). 

 Para verificar a variação sazonal, foram comparadas as médias de avistamentos por 

amostragem, nos seis meses mais secos e nos seis meses mais chuvosos entre dezembro de 

2005 a novembro de 2006. 
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2.4 GUILDAS ALIMENTARES DAS ESPÉCIES ENCONTRADAS 
 
 Os mamíferos encontrados foram comparados de acordo com as guildas ou 

categorias alimentares, que foram classificadas de acordo com ROBINSON & REDFORD, 

(1986) e CHIARELLO, (1999), as quais foram: Herbívoro-pastador (He/gz); Herbívoro-

folívoro (He/br); Frugívoro-granívoro (Fr/gr); Frugívoro-onívoro (Fr/om); Insetívoro-

onívoro (In/om), Mirmecofagídeo (Myr) e Carnívoros (Car). 

  
 
2.6 ENTREVISTAS COM NATIVOS 

 

 Com o intuito de utilizar o conhecimento empírico dos nativos da região, foi feita 

uma entrevista com os 12 moradores mais antigos e que possuíam experiência sobre o uso 

dos recursos florestais, como caça e extrativismo vegetal. Foi elaborado um questionário 

com 10 perguntas com o objetivo de obter informações sobre os mamíferos da região, 

como: (1) quais deles são comuns, (2) quais são raros, (3) quais os mamíferos que existiam 

mas sofreram extinção local, acrescido de (4) informações úteis para uma análise 

preliminar da pressão antrópica sobre os fragmentos e sobre a comunidade de mamíferos. 

 Para a inclusão de espécies na listagem da área, através dos relatos pelas 

entrevistas, foram consideradas apenas as que tinham sido vistas pelos entrevistados nos 

últimos 24 meses, espécies citadas como vistas num período de tempo superior a esse e 

sem ao menos se ter encontrado algum vestígio de sua presença foi considerada 

localmente extinta, critério baseado no adotado por (IUCN, 2006), onde uma espécie é 

considerada extinta quando não restam dúvidas de que não resta nenhum indivíduo desta 

espécie vivo. 

 

 

2.7 LISTAGEM DA MASTOFAUNA 

 

 Para que fosse determinada a composição da mastofauna da área de estudo, além 
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das visualizações nas amostragens por Transecto Linear, também foram levados em 

consideração os (i) animais citados pelos nativos, como vistos nos últimos 24 meses, as 

(ii) visualizações ocasionais fora das trilhas, (iii) pegadas, (iv) vocalizações, e outros 

vestígios como (v) carcaças e pêlos encontrados. Estes dados não entraram nos cálculos de 

abundância, mas apenas na listagem de espécies da área. 

 As vocalizações foram comparadas com o auxílio de um guia de vocalizações de 

mamíferos neotropicais (EMMONS et al., 1997). As pegadas foram decalcadas em plástico 

transparente e analisadas posteriormente, com o auxílio de EMMONS & FEER (1997) e 

BECKER & DALPONTE (1991). 

 Na avaliação das pegadas, levou-se em consideração sempre aquelas que estavam 

melhor impressas nos substratos, evitando-se assim a possibilidade de erros na 

identificação. Para aumentar as chances de registro de pegadas, foram estabelecidos 

aleatoriamente, sítios de pegadas (um em cada fragmento), que consistiam de áreas com 

terreno macio propício à impressão de pegadas, como formigueiros e margens de açude. 

 A lista de espécies obtida foi comparada com uma lista compilada por Mendes 

Pontes in prep., a qual consta de 39 espécies de mamíferos de médio e grande porte com 

distribuição original para o CEPE, baseado em registros históricos de textos e pinturas de 

MARCGRAF & PISO, (1942); MARCGRAF, (1995) e de registros mais recentes de EMMONS 

& FEER, (1997); EISENBERG & REDFORD, (1999); PATTERSON et al. (2003). 

 

 

 

 

2.8 ANÁLISE DE DADOS 

 
 Para se avaliar as diferenças estatísticas entre os diferentes fragmentos, foram 

calculadas médias de avistamento em cada fragmento, que foi representada pelo quociente 

do número de avistamentos pela distância percorrida em cada censo. As médias obtidas 

foram submetias a uma análise de variância através do teste de Kruskall-Wallis. A mesma 

análise foi utilizada para calcular diferenças entre as guildas alimentares das espécies 

encontradas e entre os períodos de atividade, utilizando as taxas de avistamento. Para 
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analisar diferenças entre as taxas de avistamento entre os meses mais e menos chuvosos, 

utilizou-se o teste U de Mann Whitney. 

 

 

3.0 RESULTADOS 

 
3.1 AMOSTRAGEM POR TRANSECTO LINEAR 

 

 Nos quatro fragmentos, foi percorrido um total de 1032 quilômetros em 24 meses, 

iniciando-se em dezembro de 2005 até novembro de 2006 (tabela I). 
 

Tabela I. Distâncias em quilômetros percorridas em cada fragmento e o total percorrido em cada mês 
de estudo, na RPPN Frei Caneca e áreas circunvizinhas. 
 
 Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 
Espelho  36 36 36 36 24 24 24 24 24 24 24 24 
Quengo 36 36 36 36 24 24 24 24 24 24 24 24 
Ageró     24 24 24 24 24 24 24 24 
Bernardina      24 24 24 24 24 24 24 

Total 72 72 72 72 72 96 96 96 96 96 96 96 

 

 Após 172 censos (noturnos e diurnos), 12 meses de amostragem (dezembro de 

2005 a novembro de 2006), 1032 quilômetros percorridos em 1032 horas, foram 

visualizadas 18 espécies, num total de 52 avistamentos. No fragmento da Serra do Quengo 

foram 13 espécies visualizadas. No fragmento do Espelho foram visualizadas 8 espécies. 

Na mata do Ageró foram encontradas 2 espécies no fragmento. Na mata da Bernardina 

foram visualizadas 6 espécies (tabela II).  

 O número de espécies avistadas aumentou gradualmente até os primeiros 360 

quilômetros, onde haviam sido encontradas 15 espécies, depois houve uma estabilização, 

quebrada em dois momentos com o encontro de mais três espécies encontradas 

respectivamente após 444, 576 e 630 quilômetros (Figura 2). Após esse período, o número 

de espécies encontradas nos censos permaneceu o mesmo, porém aconteceram novos 

registros fora das trilhas.  
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Figura 2. Curva acumulativa do número de novas espécies registradas por distância percorrida, nas 
amostragens realizadas na RPPN Frei Caneca e área vizinha. 
 

 

3.2 ABUNDÂNCIA DAS ESPÉCIES ENCONTRADAS 

 
 3.2.1 Comparação entre os fragmentos 

  

 No fragmento Mata do Espelho e Serra do Quengo as seguintes taxas de avistamento 

(tabela II) foram calculadas levando-se em consideração o período de atividade dos animais 

que foram encontrados. 

 Não houve diferenças significativas no número de avistamentos registrados nos quatro 

fragmentos (H = 4.7983, Gl =3, p = 0.1872). 
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Tabela II. Taxas de avistamento por 10 km andados das espécies encontradas nos fragmentos 
amostrados na RPPN Frei Caneca e área vizinha.   

Ordem / Nome científico Nome popular Ageró Espelho Quengo Berna
rdina 

Taxa 
total 

Edentata       
Tamandua tetradactyla Tamanduá mirim - - 0,0595 0,0595 0,0291 
Dasypus novemcinctus  - - 0,0595 0,1190 0,0388 
Euphractus sixcinctus Tatu peba 0,1042 0,0595   0,0388 
Bradypus variegatus Preguiça - - 0,0595 - 0,0097 
Lagomorpha     -  
Sylvilagus brasiliensis Coelho - 0,1190 - - 0,0388 
Rodentia     -  
Coendou prehensilis Quandu  0,1190  - 0,0388 
Hidrochaeris hidrocahaeris Capivara - - 0,0595 - 0,0194 
Guerlinguetus alphonsei Esquilo - 0,2381 0,0595 0,1190 0,1163 
Dasyprocta prymnolopha Cutia preta - 0,0595 - - 0,0194 
Dasyprocta aguti Cutia vermelha  - 0,2381 - 0,0775 
Cuniculus paca Paca - - 0,1190 - 0,0388 
Carnívora     -  
Procyon cancrivorous Guaxinim - - 0,0595 0,1190 0,0388 
Eira barbara Papa-mel - - 0,1190 0,1190 0,0581 
Nasua nasua Quati - 0,0595 0,2976 - 0,1163 
Cerdocyon thous Raposa - 0,1190 - - 0,0388 
Felis tigrinus Gato do Mato - - - 0,0595 0,0194 
Herpailurus yaguarondi  Jaguarandi - - 0,0595   
Primates       
Callithrix jacchus Sagui 0,1042 0,2381 0,1786 - 0,1357 

 

 

 As espécies mais abundantes na mata do espelho foram: Callithrix jacchus (4 

visualizações), Guerlinguetus alphonsei (4 visualizações) e na serra do Quengo foram:  Nasua 

nasua (Linnaeus, 1766) (5 visualizações), Dasyprocta aguti (Linnaeus, 1766) (4 

visualizações) e Callithrix jacchus (4 visualizações). 

 O fragmento que apresentou maior densidade de espécies foi a Serra do Quengo com a 

taxa de 1,3093 espécies por 10 km (Figura 3). Neste mesmo fragmento foi encontrado o maior 

número de espécies (Figura 3), contudo quando se compara a média de espécies encontradas 

pelo número de quilômetros andados, percebe-se uma maior riqueza na Mata da Bernardina 

(Figura 4). 
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Figura 3. Somatório das taxas de avistamento em cada fragmento amostrado na RPPN Frei Caneca 
e área vizinha. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Número de espécies vistas na RPPN Frei Caneca e área vizinha. 
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Figura 5. Média das espécies encontradas por distância percorrida em cada fragmento amostrado 
RPPN Frei Caneca e área vizinha. 
 
 
 
 3.2.2 Comparação entre visualizações de espécies diurnas e noturnas 
 
 Não houve diferenças significativas entre as taxas de avistamento das espécies 

diurnas, noturnas e catemerais (H = 3.8643, Gl=2, p = 0,1448). Das 17 espécies que foram 

vistas nas amostragens por transecto linear, 9 espécies são diurnas, 6 são noturnas e 2 

espécies são catemerais. (Tabela II). Contudo, de um total de 48 visualizações, o número 

de visualizações de espécies diurnas foi de 33, de espécies noturnas foi 11 e de catemerais 

foi 4 (Figura 5). 

As espécies diurnas, que tiveram maiores taxas de avistamento foram: Callithrix 

jacchus (0,1357 / 10km), Nasua nasua (0,1163 / 10km),  Guerlinguetus alphonsei (0,1163 

/ 10 km) e  Dasyprocta aguti (0,0775 / 10km). Já as espécies noturnas mais abundantes 

foram: Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758), Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758), 

Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758), Cuniculus paca (Linnaeus, 1758), Sylvilagus 

brasiliensis (Linnaeus, 1758), Procyon cancrivorous (G. [Baron] Cuvier, 1798) e 

Cerdocyon thous, Todos com taxa de 0,0388 / 10km. A figura 6 compara as taxas de 

avistamento das espécies amostradas de acordo com o período de atividade. 
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Figura 6. Comparação das taxas de avistamento de acordo com o período de atividade dos mamíferos 
amostrados na RPPN Frei Caneca e área vizinha. 
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3.2.3 Variação Sazonal 
 
 Não houve diferenças entre os avistamentos nas estações secas e chuvosas (U = 

178.50; p = 0.7674) (Figura 6). O período chuvoso da área de estudo compreende os 

meses de setembro a março e o período seco compreende os meses de outubro a fevereiro, 

contudo, os meses mais chuvosos no período de amostragem foram os meses de março a 

agosto, os quais excederam os 10mm mensais, os meses mais secos (dezembro, janeiro, 

fevereiro, setembro, outubro e novembro) a precipitação mensal esteve abaixo dos 100 

mm (figura 6). 

   
 
 

 
 Figura 7. Precipitação na RPPN Frei Caneca no período de amostragem. 
 
 
 
 
 
 O ano de 2006 foi um ano atípico quanto à precipitação, que ficou abaixo das 

médias mensais dos últimos cinco anos anteriores a 2006, foi o segundo ano mais seco dos 

últimos seis anos, sendo superado apenas pelo ano de 2003 (figura 8). 
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 Não houve diferenças significativas entre os meses chuvosos e secos (U = 

0.1302, p = 0.8964). No período seco o número de avistamentos foi de 23 e nos meses 

mais chuvosos foram 26 visualizações (Figura 9). 
 
 
 

 
Figura 8. Comparação do percentual de avistamentos de mamíferos nas estações seca e chuvosa na 
RPPN Frei Caneca e área vizinha. 
 
 

 

 3.2.4 Guildas alimentares das espécies encontradas 

 Não se encontrou diferença significativa entre os avistamentos de todas as 

categorias alimentares (H = 10.9214, Gl = 7, p = 0.1421) (Figura 10). 

 No fragmento serra do Quengo, o grande número de avistamentos da guilda 

frugi-onívoro deveu-se principalmente a duas espécies, Nasua nasua (4 avistamentos) e 

Calitrhix jacchus (3 avistamentos) e os registros dos frugi-granívoros na deveu-se aos 

avistamentos de D. aguti (4 avistamentos). No espelho a espécie mais visualizada foi o 

esquilo (G. alphonsei) com 4 visualizações, seguidas do C. jachus, visto 3 vezes, estas 

duas espécies contribuíam com na quantificação de representantes das guildas frugi-

onívoro e frugi-granívoro. 

 Nos demais fragmentos não houve uma padronização na diferença das guildas 
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dos mamíferos encontrados (Figura 11). De uma forma geral as três guildas mais 

abundantes, foram, Frugi-onívoro, Frugi-granívoro e Insetívoro-onívoro (Figura 11). 

 

 
 

 
 Figura 9. Distribuição das guildas alimentares dos mamíferos amostrados nos fragmentos estudados 
na RPPN Frei Caneca e área vizinha. 
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 Figura 10. Somatório das taxas de avistamento por guilda alimentar dos mamíferos amostrados na 
RPPN Frei Caneca e área vizinha. 
 

 

 3.2.5 Comparações das Espécies Quanto ao Hábito 

 Não houve diferenças significativas quanto às diferenças das espécies quanto ao hábito 

(H = 1.6706, Gl = 2, p = 0.4337). As visualizações predominantes foram de mamíferos com 

hábitos escansoriais e terrestres em comparação com as visualizações de mamíferos com 

hábitos arborícolas (Figura 12). As espécies arborícolas encontradas foram: Tamandua 

tetradactyla (Linnaeus, 1758) (2 visualizações), o Coendou prehensilis (2 visualizações) e 

Bradypus variegatus (Schinz, 1825) (1 visualização). Os hábitos, período de atividade, guilda 

alimentar, dos mamíferos amostrados encontram-se destacados na tabela III. 
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Figura 11. Taxas de avistamento dos mamíferos amostrados  segundo o hábito na RPPN Frei Caneca e 
área vizinha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

Tabela III. Guilda alimentar, hábito e período de atividade dos mamíferos amostrados na RPPN Frei Caneca e área 
vizinha. 
Ordem / Nome científico Nome popular Guilda Alimentar Hábito Período de atividade 

     

Edentata     
Tamandua tetradacyla Tamanduá mirim Myr Arbóreo Catemeral 
Euphractus sexcinctus Tatu peba In/om Terrestre Diurno 
Dasypus novemcinctus Tatu verdadeiro In/om Terrestre Diurno 
Bradypus variegatus Preguiça Fol Arbóreo Catemeral 
Lagomorpha     
Sylvilagus brasiliensis Coelho He/gz Terrestre Noturno 
Rodentia     
Hidrocahaeris 
hidrocahaeris Capivara He/gz Terrestre Diurno 

Coendou prehensilis Quandu Fr/he Arbóreo Noturno 
Guerlinguetus  alphonsei Esquilo Fr/gr Escansorial Diurno 
Dasyprocta prymnolopha Cutia preta Fr/gr Terrestre Diurno 
Dasyprocta aguti Cutia laranja Fr/gr Terrestre Diurno 
Cuniculus  paca Paca Fr/gr Terrestre Noturno 
Carnívora     
Procyon cancrivorous Guaxinim In/om Terrestre Noturno 
Conepatus semistriatus Ticaca In/om Terrestre Noturno 
Eira barbara Papa-mel Fr/om Escansorial Diurno 
Nasua nasua Quati Fr/om Escansorial Diurno 
Cerdocyon thous Raposa Fr/om Terrestre Noturno 
Leopardus pardalis Jaguatirica Car Terrestre Catemeral 
Herpailurus yaguarondi Raposa gato Car Terrestre Catemeral 
Leopardus  tigrinus Gato do Mato Car Escansorial Noturno 
Primates     
Callithrix jacchus Sagui Fr/om Escansorial Diurno 
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3.3 ENTREVISTA COM OS NATIVOS 

 
 3.3.1 Espécies Comuns 

 Nas entrevistas puderam-se verificar as espécies mais comuns na RPPN Frei 

Caneca, todos os entrevistados citaram o Quati, Papa-Mel, e Cutia como animais comuns 

de serem encontrados e que ocorriam em duas espécies e ambas com a mesma facilidade 

de serem encontradas. Os tatus Verdadeiro e Peba foram citados por 75% (n=12) dos 

entrevistados como fáceis de serem vistos, diferente do tatu rabo couro, que não foi citado 

nas perguntas espontâneas nem como difícil nem como fácil de ser encontrado, (Tabela 

IV). Todas as espécies citadas pelos entrevistados como comuns, foram visualizadas nas 

amostragens, o que assegura a confiabilidade das respostas. 

 
Tabela IV. Mamíferos citados como fáceis de serem encontrados pelos moradores da RPPN Frei 
Caneca. 

Espécies Nome popular Percentual de citação dos 
moradores (n =12) 

Nasua nasua Quati 100 
Eira barbara Papa mel 100 
Dasyprocta Sp. Cutia 100 
Euphractus sexcinctus Tatu peba 75 
Dasypus novemcinctus Tatu verdadeiro 75 
Tamandua tetradactyla Tamanduá de 

colete 
58 

Cerdocyon thous Raposa 58 
Cuniculus paca Paca  25 
Hidrochaeris 
hidrochaeris 

Capivara 17 

Bradypus variegatus Preguiça 17 
  

 

 

 3.3.2 Espécies Raras 

 As espécies citadas como raras e vistas ao menos nos últimos 24 meses, incluiu 

felídeos e o porco do mato como os mais raros de serem vistos (Tabela V). As espécies 

citadas como raras totalizaram 7 e foram vistas três delas, e visualizadas uma única vez 

cada 

 

. 
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Tabela V. Mamíferos citados como difíceis de serem encontrados pelos moradores da RPPN Frei 
Caneca e área vizinha. 

 
Espécies Nome popular Percentual de citação dos 

moradores (n=12) 

Leopardus pardalis Jaguatirica 100  

Leopardus tigrinus Gato do mato 75 

Tayassu tajacu Porco do mato 67 

Conepatus semistriatus Ticaca 42 

Potos flavus Jupará 25 

Herpailurus yaguarondi Jaguarandi 33 

Cyclopes didactylus Tamanduá seda 25 
    

 

 

 3.3.3 Espécies Localmente Extintas 

 As espécies citadas pelos nativos como vistas há mais de 24 meses foram 

consideradas extintas (Tabela VI). 

 

 
Tabela VI. Mamíferos citados como vistos há mais de 4 anos pelos moradores da RPPN Frei 
Caneca e área vizinha. 
 

Espécies Nome popular Percentual de citação 
n=5 

Tempo aproximado do 
último registro em anos  

    

Alouatta Sp. Guariba 60 35 
Mazama Sp. Veado 40 20 
Lontra longicaudis Lontra 40 5 

 
 
 

3.3.4 Pressão Antrópica 
 
 Existem cerca de 72 pessoas morando na área reserva e todas essas pessoas 

utilizam a lenha como principal combustível. A mesma é coletada nos fragmentos e muitas 

vezes árvores são descascadas para que as mesmas morram garantindo abundância de 

lenha semanas depois (obs. pessoal). 

 Dos 12 entrevistados 5 admitiram que caçam e todos admitiram que coletam lenha 

nas matas da RPPN Frei Caneca. A caça preferencial deles consiste em Paca e Tatu 
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Verdadeiro, devido ao sabor da carne, contudo 25% (n=12) deles afirmaram caçar 

indiscriminadamente, atirando em qualquer mamífero ou ave de médio ou grande porte, 

que encontrar. 

  

 
3.4 LISTAGEM DA MASTOFAUNA 

 

 3.4.1 Espécie esperadas 

 A lista das espécies encontradas em Frei Caneca neste trabalho, não revelou 

todas as espécies esperadas para o Centro de Endemismo Pernambuco (CEPE), de acordo 

com uma lista de espécies compilada por (Mendes Pontes et al., in prep.) baseada em 

registros históricos de textos e pinturas de MARCGRAF & PISO, (1942); MARCGRAF, (1995) 

e de registros mais recentes de EMMONS & FEER, (1997); EISENBERG & REDFORD, (1999); 

PATTERSON et al., (2003).  

 Muitas espécies possivelmente sofreram extinção local ao longo da história de 

devastação da Mata Atlântica e outras ainda persistem, aquelas que foram registradas no 

presente estudo (Tabela VII).  

 17 espécies de médio e grande porte tiveram sua presença confirmada por meio 

de visualização, nas amostragens sistemáticas nos transectos, contudo a lista de espécies 

ocorrentes na Serra do Urubu, incluiu ainda mais 6 espécies, que foram vistas fora das 

trilhas ou teve sua presença relatada pelos entrevistados, o que deixa a lista com um total 

de 23 espécies (Tabela X). 
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Tabela VII. Lista dos mamíferos com distribuição geográfica esperada para o CEPE. Apresentando 
espécies registradas na área de estudo e espécies possivelmente extintas na mesma.  

 

Ordem / Nome científico Nome popular Registradas Possivelmente Extintas 
na Serra do Urubu 

    
Edentata    
Myrmecophaga tridactyla Tamanduá bandeira - X 
Tamandua tetradactyla Tamanduá mirim X - 
Cyclopes didactylus Tamanduá seda X - 
Euphractus sexcinctus Tatu peba X - 
Dasypus  septemcinctus Tatu - X 
Tolypeutes tricinctus Tatu bola - - 
Dasypus novemcinctus Tatu verdadeiro X - 
Cabassous unicinctus Tatu rabo de couro X - 
Bradypus variegatus Preguiça   
Lagomorpha    
Sylvilagus brasiliensis Coelho X - 
Rodentia    
Hidrochaeris hidrocahaeris Capivara X - 
Coendou prehensilis Porco espinho X - 
Guerlinguetus  alphonsei Esquilo  X - 
Dasyprocta aguti Cutia (laranja) X - 
Dasyprocta prymnolopha Cutia (preta) X - 
Cuniculus  paca Paca X - 
Carnívora    
Lontra longicaudis Lontra - X 
Speothos venaticus Cachorro do Mato - X 
Galictis vitatta Furão - - 
Procyon cancrivorous Guaxinim X - 
Conepatus semistriatus Ticaca X - 
Eira barbara Papa-mel X - 
Nasua nasua Quati X - 
Cerdocyon thous Raposa X - 
Potos flavus Jupará X - 
Leopardus tigrinus Gato do mato X - 
Leopardus pardalis Jaguatirica  X - 
Herpailurus yaguarondi Gato mourisco X - 
Leopardus wiedii Maracajá - X 
Panthera onca Onça pintada - X 
Puma concolor greeni Onça parda - X 
Primate    
Cebus apella Macaco prego - X 
Cebus queirozi Macaco loiro - - 
Callithrix jacchus Sagui X - 
Alouatta guariba. Macaco guariba - X 
Perissodactyla    
Tapirus terrestris Anta - X 
Artiodactyla    
Tayassu pecari Porco do mato - X 
Pecari tajacu Cateto X - 
Mazama americana Veado - X 
Mazama gouazoubira Veado - X 
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 3.4.2 Animais citados pelos nativos 

 O levantamento por meio do censo de transecto linear, provavelmente não foi 

suficiente para amostrar todos os mamíferos de médio e grande porte. Contudo as 

informações dos nativos que estão freqüentemente realizando algum tipo de atividade nas 

matas revelou a existência de mais quatro espécies que entram na lista geral de mamíferos, 

como: o tatu rabo de couro (Cabassous unicinctus), o tamanduá seda (Cyclopes 

didactylus), o Jupará (Potos flavus) e porco do mato (Tayassu tajacu). Espécies citadas por 

eles como vistas ao menos 24 meses antes do mês das entrevistas (Abril de 2006). 

 

 3.4.3 Visualizações ocasionais fora das trilhas 

 As visualizações fora das trilhas ocorreram em diferentes ambientes, como 

bordas de mata (vistas a partir da estrada), estradas (próximo à borda), margem de açude e 

área de capinzal. Oito espécies foram vistas fora das trilhas, duas delas não foram 

encontradas durante as amostragens formais nos transectos, as quais foram: Conepatus 

semistriatus e Herpailurus yaguarondi (Tabela VIII). O sagui foi a espécies mais 

visualizada (3 vezes) sempre nas bordas das matas. 

 
Tabela VIII. Mamíferos visualizados fora das trilhas na RPPN Frei Caneca e área vizinha. 
 

Espécie Nome popular Nº de visualizações Local 
Callithrix jacchus Sagui 3 Borda de mata 

Herpailurus yaguarondi 
 

Jaguarandi 1 Estrada 

Cerdocyon thous 
 

Raposa 1 Estrada 

Conepatus semistriatus 
 

Ticaca 1 Capinzal 

Procyon cancrivorous 
 

Guaxinim 2 Margem de açude 

Cuniculus paca 
 

Paca 1 Capinzal 

Dasyprocta prymnolopha 
 

Cutia preta 1 Estrada 

Sylvilagus brasiliensis 

 
 

Coelho 1 Capinzal 
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 3.4.5 Pegadas 

 Na Serra do Quengo, na margem de um açude, foram identificadas pegadas de 3 

espécies (Cerdocyon thous, Procyon cancrivorous e Hidrochaeris hidrochaeris). Na Mata 

do Espelho foram identificadas pegadas de jaguatirica (Leopardus pardalis), que foram 

encontradas num possível local de descanso, uma área protegida por pedras de solo 

arenoso. Na Mata da Bernardina as pegadas de Leopardus tigrinus e Procyon 

cancrivorous foram encontradas em uma área alagadiça e na Mata do Ageró apenas uma 

pegada foi identificada como pertencendo a um gênero (Dasyprocta Sp.). 

 Os rastros que mais foram identificados foram os pertencentes ao Guaxinim 

(Procyon cancrivorous), pois suas pegadas geralmente ficam bem impressas em terreno 

encharcado e conseqüentemente com fácil identificação.(Tabela IX). 

 
Tabela IX. Pegadas de mamíferos identificadas ao longo da coleta na RPPN Frei Caneca e área 
vizinha. 
 

Fragmentos Local Espécies 
Quengo Margem de açude Raposa, Guaxinim, Capivara. 

Espelho Terreno arenoso Jaguatirica. 
Bernardina Região alagadiça Gato do Mato, guaxinim. 
Ageró Trilha de acesso Cutia 

 

 

 3.4.6 Carcaças e pêlos encontrados. 

 No fragmento Serra do Quengo, foi encontrada uma carcaça de Quati e no 

espelho foi encontrado pêlos de Quandu. O Quati encontrado indica um registro de 

predação por um felídeo. 
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Tabela X. Lista de espécies encontradas nos fragmentos amostrados na RPPN Frei Caneca e área vizinha, visualizadas ou com 
indícios de sua presença. 

 

Abreviações: (v) encontro visual; (p) pegada, (Vc) vocalização, (r) relato pormenorizado. 
Ordem / Nome científico Nome popular Áreas 

abertas 
Ageró Espelho Quengo Bernardina 

       
Edentata       
Tamandua tetradactyla Tamanduá mirim - - - v v 
Cyclopes didactylus Tamanduá seda r r r r r 
Euphractus sexcinctus Tatu peba - v v - - 
Dasypus novemcinctus Tatu verdadeiro - - - v v 
Cabassous unicinctus Tatu rabo de couro r r r r r 
Lagomorpha       
Sylvilagus brasiliensis Coelho - - v - - 
Rodentia       
Hidrochaeris hidrocahaeris Capivara - - - v - 
Coendou prehensilis Porco espinho - - v - - 
Guerlinguetus alphonsei Esquilo  - - v v v 
Dasyprocta aguti Cutia (laranja) - - - v - 
Dasyprocta prymnolopha Cutia (preta) v - v - - 
Cuniculus paca Paca v - - v  
Carnívora       
Procyon cancrivorous Guaxinim p - - v.p p 
Potos flavus Jupará r r r r r 
Conepatus semistriatus Ticaca v - - - - 
Eira barbara Papa-mel - - - v v 
Nasua nasua Quati - - v v - 
Cerdocyon thous Raposa v - v - - 
Leopardus tigrinus Gato do mato - - - - v, Vc 
Leopardus pardalis Jaguatirica  Vc - p - - 
Herpailurus yaguarondi Jaguarandi v - - - - 
Primates       
Callithrix jacchus Sagui v v v v - 
Artiodactyla       
Tayassu tajacu Porco do mato r r r r r 
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4.0 DISCUSSÃO 
 

4.1 MAMÍFEROS DA SERRA DO URUBU 

 

  4.1.2 Número de Espécies Presentes X Localmente Extintas 

 De um total de 39 espécies com distribuição esperada pra o CEPE, 23 espécies 

permanecem na área amostrada, também existe a possibilidade de algumas das espécies 

esperadas para o CEPE, nunca terem ocorrido no local estudado. A presença de 59% das 

espécies na lista esperada para a Serra do Urubu, indica que mesmo com os intensos 

processos de fragmentação a mastofauna local permanece rica, embora a diminuição de 

hábitats ameace inúmeras espécies de extinção local. Situação parecida é encontrada em 

um estudo anterior no CEPE, onde se observou a permanência da maior parte das espécies 

(FERNANDES, 2003). Um outro estudo realizado em várias localidades diferentes do CEPE, 

listou apenas 12 espécies (MENDES PONTES et al. 2006a) fato esse que reacende a 

importância da conservação da área do presente estudo. 

 De acordo com as baixas abundâncias das espécies encontradas, percebe-se que o 

processo de extinção local de espécies, provavelmente iniciado desde o estabelecimento 

das usinas na região, continua ocorrendo, onde as próximas a serem extintas seriam as de 

maior valor cinegético, como (i) a capivara Hidrochaeris hidrochaeris, e (ii) o porco do 

mato (Pecari tajacu). Os nativos consideraram essas duas espécies como raras e por isso 

não estão mais entre as espécies preferenciais para caça. O porco do mato foi citado pelos 

nativos, contudo não foi registrado, o que pode indicar que a espécie já esteja extinta, 

possivelmente por causa da diminuição da área dos fragmentos, associada à pressão de 

caça.  

 O processo de extinção local de espécies de mamíferos foi relatado pelos 

moradores, quando afirmaram que num passado recente (aproximadamente 4 décadas), 

espécies como o veado (Mazama americana) e o macaco guariba (Alouatta belzebul) 

existiam na presente área de estudo, antes dos grandes desmatamentos que deram lugar à 

matriz de Cana-de-açúcar. 

 A extinção de espécies de mamíferos trás sérias conseqüências para a 

biodiversidade em geral, visto que poderia alterar processos ecológicos de manutenção e 
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regeneração das matas, como, dispersão e predação de sementes (WRIGTH, et al., 2000; 

DONOSOA et al. 2003), e recrutamento de plântulas (DEMATTIA & RATHCKE, 2006). 

 

 4.1.3 Espécies Presentes Ameaçadas 

 Da lista de espécies encontradas na Serra do Urubu, duas se encontram 

ameaçadas de extinção. O felídeo Leopardus tigrinus, encontra-se na lista vermelha das 

espécies ameaçadas (IUCN, 2006), na categoria NT “near threatened” e também na lista 

das espécies brasileiras ameaçadas de extinção (IBAMA, 2005) como espécie vulnerável. 

A jaguatirica (Leopardus pardalis) está na lista do IBAMA na categoria vulnerável e isto 

reafirma a importância da RPPN Frei Caneca para a biodiversidade do CEPE, fazendo 

dela a principal reserva ecológica do estado de Pernambuco, em termos de mastofauna de 

médio e grande porte, o que pode ser útil para definir prioridades no direcionamento de 

recursos, destinados à conservação da biodiversidade do estado. 

  

 4.1.4 Estrutura das Guildas 

 O maior número de avistamentos ocorreu na guilda Frugi-onívoros (Fr/om), 

seguida de Frugi-granívoros, apesar das diferenças não terem sido estatisticamente 

significativas. A ausência de diferenças estatísticas, pode ter sido devido às baixas taxas de 

avistamento, que fez com que os números obtidos fossem insuficientes. Chiarello (1999) 

mostrou em seu estudo que a guilda frugívoros (Fr/gr) foi a mais numerosa nas reservas de 

tamanho grande (21800 e 24250 ha) e médio (1504 e 2400), enquanto as reservas 

pequenas (210 e 260 ha), predominaram espécies folívoras como preguiças, devido à alta 

densidade de lianas. Em FERNANDES (2003), estudo realizado em um fragmento de Mata 

Atlântica de 3500 ha, a guilda mais freqüentemente encontrada foi a dos Frugi-onívoros, 

esse padrão se repetiu em ROSAS-RIBEIRO (2004), num fragmento de Mata atlântica de 

548 ha. 

 O tipo de dieta de espécies de mamíferos pode afetar sua densidade populacional 

(ROBINSON & REDFORD, 1986), desta forma, existe uma tendência para que espécies com 

dieta menos especializada, ocorra em maiores densidades do que espécies com dieta mais 

especializada, o que explica a tendência de maior densidade dos frugi-onívoros e a baixa 

densidade encontrada para os carnívoros. 
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4.2 ESTRUTURA DA POPULAÇÃO 

 

 Não houve diferenças significativas quanto ao hábito das espécies encontradas, 

entretanto houve uma maior abundância de registros de espécies escansoriais e terrestres. 

Resultados parecidos ocorreram em FERNANDES (2003) e ROSAS-RIBEIRO (2004) que 

obteve mais registros de indivíduos escansoriais e terrestres em comparação com 

indivíduos arborícolas. 

 Segundo EISENBERG (1980), em florestas tropicais a maior parte da produtividade 

vegetal e da abundância de mamíferos encontra-se na copa das árvores. MENDES PONTES 

(1999; 2004; 2006), entretanto, em um estudo numa floresta sazonalmente seca, encontrou 

um padrão diferente, nesse caso, as espécies que predominaram, foram as de hábitos 

terrestres e escansoriais, similar aos resultados em fragmentos do CEPE. No caso de 

MENDES PONTES (op. cit) isto resultou do fato de que florestas secas possuem dosséis 

muito abertos, facilitando o desenvolvimento dos extratos mais baixos da floresta, e 

conseqüentemente, possibilitando uma abundância maior das espécies que os habitam. 

Apesar das florestas neste estudo serem tropicais chuvosas, o impacto humano, 

especialmente através da fragmentação (e seus efeitos de borda) e o corte seletivo parecem 

estar desencadeando um processo similar, visto que tornam a floresta descontínua e com 

muitas clareiras, devido à exclusão de grandes árvores (LAURANCE, et al. 2000) e a 

subsistência apenas de um subconjunto da flora original (OLIVEIRA et al. 2004). 

 

4.3 VIABILIDADE DOS FRAGMENTOS ESTUDADOS 

 

 4.3.1 Tamanho e Estrutura dos Fragmentos 

 Não houve diferenças estatísticas no número de avistamentos de espécies entre os 

quatro fragmentos amostrados, mesmo havendo grandes diferenças nas dimensões dos 

mesmos. Este fato contradiz o encontrado por CHIARELLO, (1999; 2000), contudo está de 

acordo com o encontrado por FERNANDES, (2003). 
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 No presente estudo a ausência de diferenças pode ser explicada pela estrutura dos 

fragmentos, pois a região estudada encontra-se em meio a uma matriz, com áreas abertas, 

capinzais, açudes e muitas vezes os fragmentos mostram-se ligados por vegetação 

secundária, o que permite afirmar que os fragmentos não estão totalmente isolados. 

 A estrutura da mastofauna da Serra do Urubu pode estar seguindo o modelo de 

metapopulações, que é descrito como subpopulações que se movem livremente nas 

manchas de hábitat, onde manchas de hábitat e maior qualidade fornecem espécies para 

hábitats de menor qualidade. O sistema de metapopulação tem grande importância na 

conservação das espécies, pois reduz os efeitos da extinção local, através de 

incrementação de fluxo gênico, efeitos resgate e recolonização (BAGUETTE, 2004), o que 

aumenta a viabilidade das populações capazes de cruzar a matriz. 

 Um importante fato foi a descoberta de pegadas de Jaguatirica (Leopardus 

pardalis) no terceiro maior fragmento, com apenas 50 ha, que possivelmente é insuficiente 

para o forrageio de um predador de topo. O uso de áreas abertas, evidenciado em algumas 

espécies (Herpailurus yaguarondi, Cerdocyon thous, Conepatus semistriatus, Potos 

flavus, Procyon cancrivorous, Cuniculus paca. Dasyprocta prymnolopha, Sylvilagus  

brasiliensis) corrobora a idéia de que as populações estão se movendo entre as manchas de 

hábitats, o que explica a razão da persistência das mesmas em meio a paisagem 

fragmentada, pois populações de espécies que evitam a matriz tendem a declinar ou 

desaparecer em fragmentos (GASCON et al., 1999). 

 

 4.3.2 Viabilidade dos fragmentos à longo prazo 

 De acordo com CHIARELLO, (2000) apenas reservas a partir de 20 000 hectares são 

suficientes para manter populações viáveis em longo prazo, que seria um número mínimo 

de 500 indivíduos por espécies. Analisando este trabalho, percebe-se a mastofauna de 

médio e grande porte, da Serra do Urubu está condenada ao desaparecimento, devido as 

baixas taxas de avistamento registradas. As espécies que perdurarão por mais tempo serão 

aquelas que de acordo com suas taxas de avistamento, se mostraram mais resistentes aos 

processos de fragmentação e também aquelas que são capazes de cruzar os fragmentos 

(GASCON et al. 1999; O`GRADY et al. 2004). 
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 As espécies com maiores taxas de avistamento foram: C. jacchus, S. alphonsei, N. 

nasua e D. aguti. Estudos mostram que o sagui do nordeste (C. jacchus), apresenta-se 

extremamente adaptado à fragmentação de hábitats no CEPE e comprovaram sua 

ocorrência em fragmentos de diversos tamanhos (FERNANDES, 2003; NORMANDE, 2004). 

No presente estudo essa espécie foi vista nos dois maiores fragmentos (Serra do Quengo, 

500 ha e Mata do Espelho, 50 ha). De acordo com o que encontraram MENDES PONTES & 

SOARES (2005) e MENDES PONTES et. al. (2006b), o que justificaria a presença dessa 

espécie no maior fragmento, seria a proximidade do grupo com uma habitação humana, 

onde os animais vivem em associação com os seres humanos, o mesmo poderia explicar a 

ocorrência dessa espécie na Mata do Espelho onde foi registrado apenas um grupo que 

circundava a borda do fragmento e mais um indivíduo solitário, que foi visto duas vezes 

no interior do fragmento. 

 A abundância de quati (N. nasua), no presente trabalho, fato também evidenciado 

por FERNANDES (2003), pode ser explicada de duas maneiras, uma delas seria a hipótese 

da “liberação do mesopredador” que é explicada pelo aumento da densidade de 

mesopredadores por causa da baixa densidade ou ausência de predadores de topo (CROOKS 

& SOULE, 1999). Outra explicação seria os hábitos generalistas desta espécie, que ocupa os 

mais diversos tipos de hábitats e possui uma dieta amplamente variada (DECKER et al. 

1998) e que portanto, estaria resistindo melhor à fragmentação de hábitats. 

 No CEPE a presença do esquilo (Guerlinguetus alphonsei) tem sido bastante 

evidenciada em fragmentos dos mais diversos tamanhos (MENDES PONTES et al. in. prep). 

Em CHIARELLO (1999) esta espécie ocorreu em altas densidades em fragmentos de 210 a 

21800 ha. Estes estudos indicam que a espécie é generalista de hábitats, fato que pode 

estar relacionado à sua plasticidade alimentar (EMMONS & FEER, 1997). Apesar disto, não 

existem evidências de que esta espécie tenha a habilidade de atravessar a matrix não-

florestal circundante, e portanto, a viabilidade destas espécies à longo prazo, se torna 

incerta. 

 Alta densidade de cutias (Dasyprocta Sp.) foi registrada em Ribeiro (2003), que 

obteve 11 visualizações de Dasyprocta prymnolopha em um fragmento de 350 ha. No 

presente estudo Dasyprocta aguti foi a terceira espécie mais visualizada, contudo foi 

encontrada apenas no maior fragmento, o que pode ser devido a sua dieta mais 
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especializada. 

 As taxas de avistamento das espécies encontradas foram bastante reduzidas, 

certamente, abaixo do esperado para uma população mínima viável, que seria de 500 

indivíduos, de acordo com LYNCH & LANDE (1998). Neste estudo as 4 espécies mais 

visualizadas poderiam estar representando as mais adaptadas aos processos de 

fragmentação. 

 

4.4 SAZONALIDADE NA ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES 

 

 O maior número de visualizações ocorreu nos meses mais chuvosos, contudo as 

diferenças não foram significativas, contrapondo o encontrado por FERNANDES (2003), 

MENDES PONTES (2000, 2004), que encontraram um maior número de avistamentos na 

estação seca, ou ROSAS-RIBEIRO (2004), que visualizou mais espécies na estação chuvosa. 

ROCHA et al. (2006), analisando riqueza e abundância de espécies de mamíferos através de 

pegadas, encontrou maior abundância no período chuvoso, contudo com pouca diferença 

entre as duas estações. FERNANDES (2003) e MENDES PONTES (2000, 2004), justificam o 

fato de visualizarem mais espécies de mamíferos no período seco através de dois 

fenômenos distintos, um deles seria o fato de que com pequenos animais como os sagüis, 

existe uma tendência de menor atividade durante dias chuvosos. Uma outra explicação 

seria de que a maior disponibilidade de alimento durante a estação chuvosa faria com que 

os animais não precisassem realizar grandes deslocamentos em busca de alimento 

(MENDES PONTES, 2004), o que faria com que eles estivessem menos sujeitos à 

visualização. 

 O ano em que o estudo foi realizado foi atípico quanto a precipitação, sendo o 

segundo ano menos chuvoso desde 2000, havendo poucas diferenças entre o período seco 

e chuvoso, fato este que pode explicar a ausência de diferenças estatísticas nas 

visualizações entre os dois períodos. 

 Nota-se que não existe um padrão na abundância das espécies em relação à 

sazonalidade, pois diversos autores encontraram resultados diferentes em diferentes áreas, 

o que pode ser devido a fatores locais intrínsecos. 
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4.5 PRESSÃO ANTRÓPICA E IMPLICAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO 

 

 Os principais tipos de pressão antrópica da RPPN Frei Caneca consiste em caça, 

coleta de lenha e desmatamento gradual, para aumento das áreas de agricultura e a 

produção de carvão. A caça não foi considerada intensa, no entanto, mesmo a baixa 

pressão de caça poderia constituir um grave problema para as populações de mamíferos 

locais, já que o número de registros da maioria das espécies foi bastante baixo. 

 A degradação dos fragmentos é contínua, sabendo-se que aproximadamente 70 

pessoas dependem da lenha como combustível, mesmo, utilizando gás butano em menor 

proporção. Alguns agricultores aumentam sua área de plantio através da lenta, porém 

gradual, derrubada de árvores que circundam seus plantios.  

 Percebe-se, portanto na área estudada, que as ameaças podem ser bastante danosas 

à comunidade de mamíferos, bem como a toda biodiversidade, pois as ações antrópicas 

mais nocivas à riqueza e abundância de espécies são, a caça e o desmatamento (CULLEN 

JR. et al. 2000). O desmatamento ocasiona a fragmentação de hábitats e a caça contribui 

para o aumento da probabilidade de extinção de populações nativas (BODMER et al., 1997), 

e em alguns casos, a floresta aparenta ter uma estrutura intacta, porém é destituída de 

espécies cinegéticas devido a forte pressão de caça (REDFORD, 1992).  

 Uma outra ameaça que pôde ser observada na área de estudo foi a presença de 

animais domésticos nas casas dos moradores do entorno da RPPN Frei Caneca. É fato 

bastante corriqueiro a presença de cães e gatos nas casas em áreas rurais, mas os mesmos 

podem representar ameaças à biodiversidade, transmitindo doenças aos animais silvestres 

e até mesmo matando-os.  
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 4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo revelou que a comunidade de mamíferos de médio e grande 

porte apresenta-se em avançado risco de extinção local, fato que já foi observado com 

algumas espécies de grande porte. O número de espécies encontradas, bem maior que o 

relatado em estudos anteriores e a presença de espécies ameaçadas de extinção global, 

justifica que a área estudada deva ser priorizada para investimentos em medidas 

conservacionistas, isto poderia evitar o total colapso da mastofauna de médio e grande 

porte.  

Soluções para a conservação local seriam: (i) o reflorestamento, principalmente se 

envolver a conexão de fragmentos, o que aumentaria o tamanho dos mesmos, (ii) educação 

ambiental,  (iii) e a translocação das famílias que vivem nas áreas da reservas. Medidas 

como essas poderiam restabelecer populações animais e vegetais, podendo tornar o 

ambiente propício para a reintrodução de espécies extintas na área, ou aquelas que 

apresentem menor abundância. 
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