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Os felídeos e a preservação da biodiversidade da Serra dos Cocais (Valinhos, São Paulo)
Rhayssa T. Faria*, Eleonore Z. F. Setz.
Resumo
O presente trabalho visou a análise dos felídeos que ocorrem em um fragmento próximo à Serra dos Cocais (Valinhos,
SP), relacionando-os com a preservação da biodiversidade do local.
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Tabela 1. Esforço, número de fotos e espécies.

Introdução
Os mamíferos carnívoros, cujo número de indivíduos é
restrito pela posição que ocupam na cadeia trófica,
possuem maior vulnerabilidade em áreas fragmentadas1
Dado o papel de controle populacional que possuem,
muitas vezes como predadores de topo, sua extinção pode
levar à liberação de mesopredadores, acarretando, à longo
prazo, a secundarização dos fragmentos e declínio da
biodiversidade 2 3 4. A abundância de gambás (Didelphis
sp.) está relacionada à falta de predadores de topo e à baixa
diversidade de mamíferos5. Assim, para a avaliação das
espécies de felídeos que ocorrem em uma área, é
pertinente identificar também as espécies de presas
presentes. Através das relações tróficas pode-se avaliar se
os predadores encontram sustento ali. O presente trabalho
foi realizado de julho de 2017 a maio de 2018 e analisou as
espécies de felídeos e suas presas em uma propriedade da
Serra dos Cocais, Valinhos, SP.
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** Número total de espécies, desconsiderando repetições entre pontos.
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Figura 1. A) L. guttulus); B) e C) P. concolor; D)
Pegadas (P. concolor)
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Material e Métodos
De outubro 2017 a abril 2018, instalaram-se armadilhas
fotográficas passivas de infravermelho (Bushnell Trophy)
em 7 pontos diferentes do fragmento (n= 1460 a 5021
horas/ponto; n total=23197 horas). Em maio adicionaramse iscas odoríferas para carnívoros “Canine Call” e “Pro´s
Choice”, de Russ Carman 2 3, no solo em frente das
câmeras. Estas foram instaladas a cerca de 20 cm do chão,
e configuradas para disparar 3 fotos por estímulo, com um
intervalo de 3 minutos até um novo estímulo. Em maio
também foram feitos vídeos, de 30 a 40 segundos, em 2
pontos. Foram incluídos registros de pegadas e
vocalizações na determinação do número de espécies.

Resultados e Discussão
Estimou-se a riqueza de espécies (S=25) e a diversidade
através dos índices de Shannon-Weaver (H10’=2,78) e
Simpson (C=0,71), considerando todos os tipos de
registros. Os demais resultados aparecem na Tabela 1.
Os felídeos identificados foram o gato-do-mato-pequeno,
(L. guttulus) e a onça parda (P. concolor). Dentre as
espécies obtidas, 9 espécies estavam contidas na dieta
desses e de outros felídeos esperados, sendo 5 espécies
de mamíferos, dentre eles o veado-mateiro e a paca, ambos
consumidores primários. Dentre as aves, 2 espécies
passeriformes foram encontradas, bem como 2 espécies de
escamados: o teiú e a jararaca-da-mata, sendo estes
últimos consumidores secundários.

Conclusões
O registro do maior e do menor felídeo (P. concolor e L.
guttulus), bem como de espécies importantes nas suas
dietas e de outros felídeos esperados, como a jaguatirica
(L. pardalis), reforçam a importância da Serra dos Cocais
no cenário da conservação na região.
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