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Mamíferos de médio e grande porte são afetados

pela fragmentação e alteração do habitat e, no Cer-

rado, correspondem a espécies preferencialmente

noturnas, generalistas no uso do habitat e com

escassas informações sobre densidade em ambien-

tes modificados. Em uma área de 92000 ha (Fa-

zenda Jatobá) constituída por plantios de Pinus

spp., de soja e cerrado foram investigadas a estru-

tura da comunidade (número e composição de es-

pécies e guildas tróficas), o padrão de atividade e

a densidade das espécies mais frequentes ao longo

de nove campanhas entre janeiro/2008 e maio/2009.

Transectos lineares que variaram entre 5 e 15 km

de extensão foram percorridos nos períodos diurno

e noturno durante 12 dias por campanha,

totalizando 3600 km percorridos/período. Foram

registradas 29 espécies na Faz. Jatobá, das quais

41.4% pertencem à ordem Carnivora e 37.9% são

espécies onívoras. Uma maior riqueza em espécies

e de registros foi observada no período noturno e

em áreas de cerrado e de Pinus spp. Sete espécies

(Cerdocyon thous, Lycalopex vetulus, Chrysocyon

brachyurus, Mazama spp., P. tajacu, O. bezoarticus

e Tolypeutes tricinctus) foram frequentes em mais

de 75% das campanhas, correspondendo a cerca

de 92% dos registros durante o estudo. Com exce-

ção de T. tricinctus, as demais espécies são fre-

quentemente registradas em diversas localidades

do Cerrado. A composição de espécies no bioma

tende a aumentar com o incremento do tamanho

da área e espécies compartilhadas com os biomas

adjacentes contribuem para a estruturação da co-

munidade local. Espécies de canídeos, ungulados

e o tatu-bola foram representativos na estruturação

trófica e ocorrência ao longo de todo o dia. Os

canídeos C. thous, L. vetulus e C. brachyurus

apresentaram uma alta sobreposição temporal, ocor-

rendo preferencialmente à noite. Os ungulados

Mazama spp., P. tajacu e O. bezoarticus também

apresentaram uma alta sobreposição temporal, sen-

do mais ativos no período diurno. Diferenças no

padrão de atividade entre esses dois grupos refle-

tem um comportamento de forrageamento associa-

do à atividade de suas presas para os canídeos e

uma redução na pressão de predação por grandes

carnívoros pelos ungulados. O tatu-bola (T.

tricinctus) foi registrado ao longo de todo o dia,

provavelmente associando seu padrão de atividade

ao consumo de suas presas, como formigas (diur-

nas) e cupins (noturnos). Através dos avistamentos

noturnos foram obtidas estimativas de densidade

que variaram de 0.053 ind/km2 para O. bezoarticus a

1.2 ind/km2 para T. tricinctus; com o lobo-guará (C.

brachyurus) apresentando a maior densidade para o

bioma (0.185 ind/km2); refletindo a influência do porte

corporal e local de ocorrência das espécies.


