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Os mamíferos em geral são de grande importância ecológica por estarem diretamente
relacionados ao equilíbrio  dos ecossistemas.  O Pampa é uma das regiões brasileiras
menos  estudadas  em  relação  à  sua  biodiversidade  e  ainda  carece  de  informações
básicas a respeito  da composição,  distribuição e ecologia de sua mastofauna.  Diante
desse déficit de informações e da importância de conhecer a ecologia das espécies, este
trabalho teve como objetivo avaliar a utilização de áreas abertas e de matas ciliares por
mamíferos de médio e grande porte no Pampa brasileiro, verificando a importância destes
ambientes para estes animais. O estudo foi realizado no período de maio a outubro de
2016,  em uma área localizada na região central  do Pampa brasileiro (29º50'50,23”S /
55º52'24,14”O). A coleta de dados ocorreu ao longo de três campanhas bimestrais através
da utilização de seis armadilhas fotográficas. Destas, três foram instaladas em áreas mata
ciliar e as outras três em áreas de campo aberto, distribuídas com um distanciamento
aproximado de 1,5 km entre cada uma delas. Os equipamentos foram configurados para
registrarem uma foto por hora, permanecendo ativos durante as 24 horas do dia.  Foi
empreendido um esforço amostral de 1080 armadilhas-noite. Ao longo do estudo foram
obtidos  96 registros  fotográficos  de  11 espécies  de mamíferos,  distribuídas  em cinco
ordens. As espécies mais abundantes foram Cerdocyon thous (três registros em campo
aberto e 16 em mata ciliar), Lycalopex gymnocercus (15 registros em campo aberto e 11
em  mata  ciliar),  Mazama  gouazoubira (20  registros  apenas  em  mata  ciliar)  e
Hydrochoerus hydrochaerys (um registro em campo aberto e 17 em mata ciliar). Dos 96
registros fotográficos 28,1% foram obtidos em ambientes de campo aberto e 71,9% em
ambientes  de  mata  ciliar.  Um  teste  Qui-quadrado  utilizando  o  número  de  registros
fotográficos  das  espécies  demonstrou  diferença  significativa  na  utilização  dos  dois
ambientes (p<0.0001), verificando-se assim que as matas ciliares são utilizadas de forma
intensa e quase exclusiva por algumas espécies. Porém,  Conepatus chinga e  Galictis
cuja foram registrados apenas em áreas de campo, demonstrando que estes ambientes
também  são  importantes  para  muitos  predadores,  elementos  que  fazem  parte  da
estruturação de comunidades e manutenção do equilíbrio ecológico. A região dos Pampas
tem  sofrido  devido  ao  crescimento  das  atividades  de  agricultura  e  intensificação  da
pecuária que modificam esse ecossistema, ocasionando a destruição e fragmentação de
muitos habitats. O Pampa é um mosaico de paisagens, por isso a conservação tanto das
matas  ciliares  quanto  dos  campos  abertos  é  imprescindível  para  a  manutenção  da
diversidade de mamíferos do extremo sul do Brasil. (CAPES; Fundação Grupo Boticário
de Proteção a Natureza).
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