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RESUMO
O Inventario da Fauna, vem para determinar diretamente a diversidade de uma localidade em um determinado tempo
e espaço. Definindo de maneira direta o manejo que deverá ser empregado em áreas naturais. Os dados primários
coletados são ferramentas importantes para a adoção de técnicas de manejo que causem o mínimo impacto ambiental
possível nestes locais estudados, para tanto este artigo traz em seu escopo além da pesquisa bibliográfica um estudo
de caso realizado em uma propriedade rural localizada no município de Nova Campina onde foi inventariada a fauna
silvestre do local a fim de demonstrar a importância do Laudo de Fauna para desenvolver atividades que possam a vir
impactar o meio ambiente de maneira negativa.
Palavras-chave: Fauna, Manejo, Silvestre.

ABSTRACT
The Inventory of Fauna, comes to directly determine the diversity of a location in a given time and space. Defining
directly the management that should be used in natural areas. The primary data collected are important tools for the
adoption of management techniques that cause the least possible environmental impact in these studied places, for
this purpose this article brings in its scope, in addition to the bibliographic research, a case study carried out in a rural
property located in the municipality of Nova Campina, where the local fauna was inventoried in order to demonstrate
the importance of the Fauna Report to develop activities that may negatively impact the environment.
Key-words: Fauna, Management, Wild.

INTRODUÇÃO
O conhecimento sobre a composição dos grupos de vertebrados de uma área é fator de
importância primordial em projetos para a sua conservação. Assim, a identificação das espécies
de bioindicadores ou representantes da dinâmica ecológica local dos diferentes ambientes
(ecossistemas) do Bioma e seu grau de impacto revelam-se decisivos para o sucesso das ações
que buscam conservar a biodiversidade (HEYER et al., 1994). A manutenção da biodiversidade é
conferida pela fauna, pois desempenha diversos papéis essenciais no ciclo de vida da flora
nativa, alimenta-se de frutos produzidos por plantas e pode funcionar como polinizador e
dispersante de sementes. A fauna tem papel fundamental na manutenção do meio ambiente
saudável, pois, por meio da sua interação com a vida humana, produz serviços ambientais
imprescindíveis à manutenção dos seres vivos, tais como alimento, polinização e dispersão de
plantas, manutenção do equilíbrio de populações e controle de pragas. Porém, esse papel está
cada vez mais ameaçado. As mudanças das paisagens induzidas pelo homem associadas com a

perda e fragmentação do habitat colocam populações de animais selvagens em risco. Poucos
ecosssistemas permanecem inalterados, imperturbáveis, por alguma forma de modificação
antrópica (Vitousek et al., 1997; Sanderson et al., 2002; Foley et al., 2005),
Os instrumentos utilizados para avaliar a situação da fauna, bem como os objetivos e o
funcionamento das unidades de conservação, são temas importantes para os profissionais que
trabalham com os animais silvestres, em especial os que se dedicam às espécies ameaçadas de
extinção. As informações sobre o status de conservação das espécies e do ambiente fornecem o
fundamento para a tomada de decisões sobre a conservação da biodiversidade (Santos e Teixeira,
2014).
O manejo de fauna desempenha papel fundamental para a sustentabilidade do uso de uma
área natural e de sua conservação, e pode ser uma motivação econômica para que os extrativistas
não iniciem atividades econômicas, por vezes mais rentáveis, mas igualmente mais degradadoras
(IBAMA 2002). Neste contexto, é de suma importância que o Inventário de Fauna apresente o
nível de modificação antropica do local estudado, para que atividades degradantes ao meio
ambiente sejam realizadas.
Para tanto o Inventario de Fauna esta elencado no dispositivo legal quando o interesse é
da utilização das áreas naturais para desenvolver alguma atividade na propriedade rural ou
urbana, que envolva a supressão de vegetação nativa para a instalação desta nova atividade , está
descrito todos os procedimentos na Decisão de Diretoria n° 167/2015/C, que trata dos
Procedimentos para a Elaboração dos Laudos de Fauna Silvestre para Fins de Licenciamento
Ambiental e/ou Autorização para Supressão de Vegetação Nativa, elaborado pela CETESB –
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo no ano de 2015 , este instrumento revogou a
Portaria DG/DEPRN nº 42/00, elaborada anteriormente pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (SMA) e pioneira para as questões relativas à fauna silvestre para o licenciamento
ambiental; uma vez que introduziu e padronizou a obrigatoriedade no Estado de São Paulo, em
apresentar laudo de fauna, quando da supressão de vegetação nativa, em estágio médio e
avançado de regeneração em propriedade acima 1.000 m².
Portanto neste artigo o laudo de fauna tem um papel de mostrar a modificação antropica
do local estudado para que seja possível a obtenção do licenciamento ambiental e a instalação de
uma nova atividade na propriedade rural estudada , afim de determinar o manejo mais adquado
nestas áreas naturais.

2- MATERIAIS E METODOS
O Levantamento em campo foi realizado na Propriedade rural Sitio Taquari Mirim,
localizada no município de Nova Campina, as áreas levantadas são áreas de influência de
vegetação nativa. Para auxiliar no levantamento em campo e na identificação dos dados
coletados, foi utilizado referências bibliográficas como artigos científicos, listagem de espécies da
fauna silvestre, trabalhos e estudos na área, fotografias e imagens cedidas pela internet para
identificação das fezes, pelos pegadas coletadas em campo e ainda recursos auditivos para a
identificação dos sons gravados das aves durante o reconhecimento realizado nas áreas de
influência.
Ainda, com relação as técnicas de levantamento preferencialmente não invasivas. Assim, a
metodologia aplicada, quando possível, incluiu tais técnicas, afim de evitar algum possível
impacto ambiental negativo nas áreas de influência escolhidas para o levantamento em campo da
Fauna Silvestre.
2.1- Vegetação do Local amostrado
Os Fragmentos de vegetação amostrados apresentam estagio médio de sucessão,
pertencem ao Bioma da Mata Atlântica, mais precisamente Floresta Ombrófila Densa Montana
(Mata Atlântica). A vegetação encontra-se em seu todo com estado satisfatório de conservação,
aparentemente sem interferências antrópicas que venham a prejudicar a função ambiental de tais
fragmentos, ainda alguns fragmentos possuem cercas de arame afim de isolar e evitar o transito
de animais domésticos entre eles (gatos, cachorros, gado e carneiro), além da invasão humana
para possível pratica ilegal da caça, fato que está descrito na entrada da propriedade em questão
através de placa que é Proibido Caçar e pescar no interior da propriedade .
Dentro dos limites da propriedade rural em questão, ocorrem também fragmentos de
silvicultura, com pequenos plantios de pinus, áreas agrícolas com hortaliças e plantas
ornamentais, além das áreas brejosas de vegetação paludal.
A ocupação do entorno da Propriedade Rural em um raio de 50 m é de plantações
agrícolas e alguns fragmentos de vegetação nativa, presença de edificações (barracões, casas etc)
conforme croqui abaixo com a imagem de satélite tirada pelo google.
2.3- Métodos de Amostragem da Fauna Silvestres

A descoberta, registro e identificação de animais selvagens envolve um grande número
de técnicas e procedimentos práticos. Independentemente da tecnologia utilizada no campo, a
detecção e o registro das espécies são realizados de forma direta visual e auditiva e / ou
indiretamente pela presença de vestígios (como pegadas, fezes, penas, ninhos, ninhos, ninhos,
pelos, partículas) subir em.
Grupos de animais, como o refluxo, são amostrados por uma combinação de métodos
científicos baseados na literatura especializada e são amplamente usados e usados em pesquisas
com animais selvagens.
Os métodos utilizados no estudo, para cada grupo faunístico, são descritos a seguir: A
HERPETOFAUNA (anfíbios e répteis), MASTOFAUNA (Mamiferos) e AVIFAUNA (Aves),
foram amostradas utilizando os seguintes métodos combinados: PROCURA VISUAL.
Corresponde aos censos diurnos, noturnos e noturnos realizados na área, caminhando
lentamente em busca de espécies que animais silvestres possam encontrar em todos os
ambientes (habitats), e é visualmente acessível em ambientes pantanosos ou em águas paradas ,
Poças e poças temporárias, açudes, açudes, cisternas, canais de rios, valas de drenagem, camada
de serapilheira (cobertura), interior e ramos de plantas, toras, buracos em pedras e solo. A busca
visual é realizada com o auxílio e uso de uma lanterna. Se possível, registre, identifique e
fotografe as espécies encontradas. PROCURA AUDITIVA. Corresponde a uma busca pela
localização e identificação de anfíbios anidros por meio do registro de suas vocalizações na
área. Essa atividade caminha lentamente em todos os ambientes (habitats) disponíveis aos
animais silvestres e é visualmente acessível E (por exemplo, em um ambiente úmido) água
estagnada, poças e poças temporárias, açudes, represas, reservatórios, canais, drenos, camadas
de serapilheira (lixo), interiores e folhas de plantas, troncos de árvores, pedras e Cavidades no
solo. A procura foi iniciada no período crepuscular, com o auxílio e uso de lanternas e
minigravador digital para gravação das vocalizações e repetição das mesmas (playback), com
intuito de atração das espécies e segura identificação, e encerrada no momento em que cessaram
as vocalizações. As espécies ouvidas e encontradas foram registradas, identificadas e fotografadas
quando possível. PROCURA COM VEÍCULO. Correspondeu a procura de espécies no período
noturno, realizada ao término das atividades de Procura Visual e Auditiva. Foi conduzida dentro
da área e entorno, deslocando-se com o uso de automóvel, em velocidade inferior a 40 km/h pelos
carreadores, estradas principais e vias de acesso entre os ambientes (habitats) disponíveis à fauna
silvestre.

As espécies encontradas foram registradas, identificadas e fotografadas quando possível.
ENCONTROS OCASIONAIS. Correspondeu ao encontro e registro de espécies quando não em
Procura Visual, Auditiva e com Veículo. As espécies encontradas foram registradas, identificadas
e fotografadas quando possível. Sendo assim foram realizados;
• MASTOFAUNA: 09 camas de areias, espalhadas pela vegetação da propriedade rural
em questão, com iscas de frutas (Laranjas, banana, maçã, acerola, carambola etc), milho e
cenoura, afim de buscar a presença dos animais e registro de suas pegadas nas camas de areia. 04
pontos fixos instalados pela vegetação da propriedade rural em questão das Câmeras Traps afim
de coletar os animais de hábitos noturnos e as atividades nos locais escolhidos. Busca Ativa pelo
perímetro e interior da fazenda através do uso de Quadrículo e trator, afim de registrar a fauna do
local.
• HERPTOFAUNA: 02 trechos de amostragem, nos cursos d água presentes na
propriedade são dois principais que percorrem o interior da mesma, foram percorridos através da
busca Ativa com utilização de câmera fotográfica afim de detectar, ninhos, pegadas, rastros, fezes
e outros.
• AVIFUANA: 04 pontos fixos de escuta, utilizando a gravação da sonorização, do canto
das aves por 15 a 20 minutos somente no período da manhã no horário das 5:30 as 9:00 horas,
além de caminhadas na mata afim de registrar espécies fotograficamente.
2.4- Campanhas de Campo
As campanhas de campo foram realizadas nas áreas de Influência da Fazenda Boranelli,
nas datas de 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12 16/12, em diferentes horários para melhor
observação da fauna do local. Ainda foram seguidas todas as exigências estabelecidas na
instrução normativa da CETESB pela DECISÃO DE DIRETORIA Nº 167/2015/C, de 13 de
julho de 2015. Estabelece “Procedimento para a Elaboração dos Laudos de Fauna Silvestre para
Fins de Licenciamento Ambiental e/ou Autorização para Supressão de Vegetação Nativa”, e dá
outras providências. Todos os pontos (Camas, rios e escuta), escolhidos para o levantamento
foram cadastrados pelo GPS geodésico conforme material fotográfico abaixo;

Foto 1: GPS para demarcação dos pontos

2.4.1- MASTOFAUNA

Mamíferos

pesquisados,

procurando

ativamente

por

animais

(visualização), procurando por sinais (pegadas, fezes, cavernas, cadáveres,
cabelos, etc.) e instalando 06 leitos de areia, também chamados de pegadas
(Scoss, 2004).
O leito de areia está disposto em uma área de floresta interceptada
pela área afetada pelo Sítio Maria Helena, próximo a cursos d'água e possíveis
abrigos de animais, e é projetado para incluir áreas com alto fluxo de
espécimes. O tamanho da cama é de cerca de 0,50 m X 0,50 m, e a isca
(banana, laranja, conífera, maçã, milho, cenoura, etc.) é colocada durante a
noite no centro da cama para fazer os espécimes se acostumarem à noite.

Foto 02 ; Instalação Cama

Foto 04: Colocação de iscas

Foto: 03 Instalação da cama

Foto 05: Colocação de iscas

As câmeras Traps, foram instaladas em 04 pontos fixos, espalhados pela

vegetação nativa da propriedade rural em questão, afim de registrar as atividades da
fauna de hábitos noturnos, foram escolhidos pontos onde a passagem de animais era
constante, e ainda colocado iscas no chão em direção a câmeras traps para atrair a
fauna do local.

Foto 06: Câmera Trap na arvore

Foto 07: Câmera Trap na arvore

Ainda, a Busca Ativa na Mata para levantamento de fezes, tocas, pegadas etc, foi realizada
com o quadrículo e trator conforme material Fotográfico a seguir.

Foto 08 : Quadrículo e trator utilizado na Busca Ativa da Fauna

Método
Busca ativa e Procura Visual e Auditiva
e câmera Noturna em Sítio Reprodutivo

N° de horas de Campanha
80 horas

Tabela 01: Metodologia aplicada e número de horas de campanha

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES
Existem cerca de 220 espécies de mamíferos no Estado de São Paulo,
que respondem por 36% da diversidade do país. Destes, cerca de 190 são
terrestres e 30 são oceânicos, pois o estado possui diversos habitats e faz
fronteira com o Oceano Atlântico (SMA, 2009). Geralmente, a divisão das
espécies terrestres está relacionada à formação das plantas, pois cada espécie
se adapta a um estipulado tipo de ambiente, para que possa efetivamente

encontrar abrigo, se reproduzir, construir ninhos e forragem.
3.1- Mastofauna
Uma das maiores ameaças à biodiversidade na flora de mamíferos de São Paulo é a
liberação de espécies exóticas por apreensão, tráfico ou domesticação. A existência
dessas espécies ameaça a fauna local na medida em que concorrem por abrigo e
alimento, podendo até modificar o patrimônio genético da população (SMA, 2009)
Foram identificadas na área de estudo as seguintes espécies, sendo
elas:
Ordem

Nome

Nome Popular

Status

Cientifico
Carnivora
Carnivora
Rodentia
Xenarthra
Euphractus
Cingulata

Rodentia

Procyon
cancrivorus
Felis Tigrina
Hydrochaerus
hydrochaeris
Dasypus
novemcintus
Euphractus
sexcinctus
Cabassous
unicinctus

de

Conservação

Método

de

Registro

Mão-pelada

Não ameaçado

Relato

Gato do Mato
Capivara

Não Ameaçado
Não ameaçada

Tatu galinha

Não ameaçada
Não ameaçada

Relato
relato e
literatura
Pegada
Relato
Relato

Não ameaçada

Pegada e Relato

Ouriço

Não ameaçada

Pegada

Tatu Peba
Tatu

de

Rabo

Mole

Veado Campeiro

Não Ameaçada

pegada

Carnivora

Coendou
prehensilis
Ozotoceros
bezoarticus
Puma concolor

Onça Parda

Não Ameaçado

Pegada

Cuniculidae
Procionideos

Cuniculus paca
Nasua nasua

Paca
Quati

Não Ameaçado
Não Ameaçado

Relato
Relato, Pegada Foto

Carnivora

Leopardus

Jaguatirica

Não Ameaçado

Relato, Foto

Não Ameaçado

Relato,

Prea

Não Ameaçado

Relato, Pegada

Rato do Mato

Não Ameaçado

Relato,

Graxaim do mato

Não ameaçada

Relato,
Literatura

Raposa

Não ameaçada

Relato,
Literatura

Artiodactyla

pardalis
Carnivora

Cerdosyon Thous

Cachorro

do

Mato
Rodentia
Cavia aperea
Rodentia
Kunsia fronto
Carnivora
Lycalopex
gymnocercus
Carnivora
Lycalopex vetulus

do

campo

*Livro da Fauna Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo: Vertebrados (2009).

Portanto foram encontrados um total de 17 espécies da Mastofauna, sendo 09 espécies
pertencentes a ordem Carnívora que obteve predominância dentre as outras ordens encontradas.

Foto 09 : Quati

Foto 10: Gamba Registro Noturno com Câmera Trap

3.2- HERPTOFAUNA
O levantamento da herpetofauna foi realizado durante uma única ação de campo,
com duração de 05 dias efetivos em 05 pontos amostrais, sendo colocada a metodologia
de busca ativa. Os métodos empregados encontram-se apontados na tabela abaixo, com
a respectiva quantidade de horas desempenhada:
Método
Busca ativa e Procura Visual e Auditiva
em Sítio Reprodutivo

N° de horas de Campanha
20 horas

A herpetofauna do gênero Reptilia no Estado de São Paulo é simbolizada por 214
espécies, equivalentes a 30% das espécies do território nacional, incluindo 47 espécies de
lagartos, 144 espécies de cobras, 9 espécies de anfíbios (muitas vezes chamados de cobrapuma) e 11 tartarugas ( 5 espécies de animais marinhos e 3 espécies de jacarés (SMA, 2009) A
Herpetofauna da categoria Anura no Estado de São Paulo é representada por 231 espécies, das
quais 6 são Cecília e 225 Anuros, além de mais de um relevo vegetal ou 25% das espécies são
encontradas no bioma, 12% das espécies endêmicas do estado e 5% das espécies ameaçadas de
extinção (SMA, 2009).

Entre as espécies de répteis do estado de São Paulo, 33 estão ameaçadas de extinção,
respondendo por 15% do total de répteis do estado (SMA, 2009).
Abaixo segue listagem das espécies na área de influência
Ordem

Nome Cientifico

Nome Popular

Status

de Conservação
Método
Registro

Araneae

Nephila clavipes

Squamata

Sibynomorphus mikanii

Orthoptera

Schistocerca spp

Salientia

Scinax perereca

Aranha
dourada
Jararaca
dormideira
Gafanhoto
Marrom
Perere ca

Não ameaçado

Relato

Não Ameaçado

Relato

Não ameaçada

relato e
literatura
Relato

Não ameaçado

de

Anura
Squamata

Eleutherod ctylus
binotatus
Pseudoboa nigra

Relato

Ra da
Floresta
Cobra Gameeira

Não ameaçada
Não ameaçada

Relato
Relato e Foto

Lepidópteros

Caligo beltrao

Borboleta Coruja

Não ameaçada

Lepidópteros

Morpho achilles

Borboleta

Não Ameaçado Relato

Lepidopteros

Argynnis adippe

Borboleta

Não Ameaçado Relato

Lepidópteros

Chlosyne lacinia

Borboleta

Não Ameaçado Relato

Lepidópteros

Diaethria clymena

Borboleta

Não Ameaçado Relato

Lepidópteros

Mimoniades versicolor

Borboleta

Não Ameaçado Relato

Squamata

Micrurus lemniscatus

Coral Verdadeira

Não Ameaçado Relato

Squamata

(Erythrolamprus

Falsa- coral

Não Ameaçado Relato

Lagarto Teiu

Não Ameaçado Relato e pegada

aesculapii)
Escamados

Tupinambis

Foram encontrados 16 espécies pertencentes a Herptofauna .

Foto 11: Registro de Borboleta (Argynnis adippe)

Foto 12: Registro de lagarto

3.3- AVIFAUNA

Existem aproximadamente 700 espécies no Estado de São Paulo,
representando cerca de 45% de todas as espécies no Brasil. A divisão das
espécies é relativa às circunstâncias ambientais e à diversidade do habitat.
A abundância e a composição das comunidades de aves em um
determinado local são indicadores importantes do nível de biodiversidade e da
qualidade ambiental. As aves ocupam vários nichos ecológicos e nutricionais
no meio ambiente. Além disso, a maioria das pessoas tem hábitos diurnos e
costumam se mover no ambiente para facilitar a observação. Mesmo que o
pássaro não seja observado, você pode ouvir o canto do pássaro vocalizando
para garantir que o observador o registre no ambiente. Essas condições fazem

das aves um grupo amplamente utilizado em pesquisas ambientais para
diagnosticar a biodiversidade.
Procurando ativamente por animais (visualização), buscando rastros
(pegadas, fezes, cavernas, cadáveres, penas, etc.), montando 24 leitos de areia
(também chamados de leitos de trilha) para realizar levantamentos de campo
de animais de aviação (Scoss, 2004), além de escuta em 04 -pontos fixos, que
eram frequentados todos os dias somente no período da manhã das 05:30 horas
até as 09:00 da manhã, com a utilização de um gravador, onde os arquivos estão
salvos em acervo disponíveis para audição se necessário, tanto os pontos de
escuta e as camas foram demarcadas com a utilização de aparelhos de
topografia para melhor fixação dos locais escolhidos para o levantamento.

Método
Busca ativa e Procura Visual e Auditiva em Sítio
Reprodutivo

N° de horas de Campanha
20 horas

Se
gue abaixo

a lista das Espécies encontradas no levantamento realizado através da busca ativa, camas de areias
e registro auditivo.

Ordem

Nome

Nome Popular

Cientifico

Status

de

Método

Conservaçã o

Registro

Cuculifomes

Guira guira

Anu Branco

Não ameaçado

Cuculiformes
Columbiformes

Crotophaga ani
Zenaida auriculata

Anu Preto

Não Ameaçado
Não ameaçada

Relato foto
relato e
literatura

Não ameaçado
Não ameaçada
Não ameaçada

Relato
Audio
Relato
Relato Audio
Relato

Avoante

de

Relato

Beija Flor

Passeriformes

Trochilus
Pitangus
sulphuratus
Coereba flaveola

Strigiformes

Athene cunicularia

Coruja
Buraqueira

Não ameaçada

Passeriformes

Sicalis citrina

Canario rasteiro

Não Ameaçado

Gavião- carijó

Não Ameaçado

Accipitriformes

Rupornis
magnirostris

Relato Literatura,
Audio
Relato

Passeriformes

Procnias nudicollis

Jacutinga

Não Ameaçado

Relato Audio

Charadriiformes
galbuliformes

Jacana jacana
Nystalus chacuru

Jaçanã

Não Ameaçado

Relato Audio

João Bobo

Não ameaçada

Psittaciformes

Pionus maximiliani Maritaca

Não ameaçada

Psittaciformes

Brotogeris tirica

Piriquito

Não ameaçada

Charadriiformes

Vanellus chilensis

Quero Quero

Não ameaçada

Pelecaniformes

Tigrisoma lineatum Socó Amarelo

Não ameaçada

Passeriformes

Chiroxiphia caudata Tangará

Não ameaçada

Psittaciformes

Pyrrhura frontalis

Não ameaçada

Gruiforme

Aramides Saracura. Saracura do Mato

Não ameaçada

Relato, Literatura
audio
Relato,
Literatura
Relato, Literatura
audio
Relato, Literatura
audio
Relato, Literatura
audio
Relato, Literatura
audio
Relato, Literatura
audio
Foto

Galliformes

Penelope jacucaca.

Não ameaçada

Passeriformes

Sicalis flaveola

Apodiformes
Passeriformes

Bentivi
Cambacica

Tiriva

Jacu do Mato
Canario

Não Ameaçado
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Foram encontrados ao total de 24 exemplares da Avifauna através da escuta e
busca ativa nos locais de vegetação da propriedade rural.

.

4- Conclusões
Tendo em vista o levantamento realizado na propriedade Rural em questão, foi
possível diante do tempo de campanha e metodologias empregadas a identificação da
Fauna Silvestre que habita e utiliza a área para demarcar seu território.
No geral, a área encontra-se mediana no ponto de vista antropizado, sendo que em
seu entorno como é possível observar através da planta apresentada em anexo, as áreas
possuem fragmentos de vegetação, agricultura e pouquíssimas edificações, o que auxilia
na passagem dos animais silvestres, por exemplo.
Fica claro, que a vegetação que está presente no local tem desempenhado um papel
importante no que diz respeito aos serviços ambientais que estes prestam para a
natureza, ou seja, o tráfico de animais pela propriedade nos fragmentos de vegetação foi
intenso, podendo observar que há passagem de animais em todos as áreas onde a
vegetação está presente, ainda a dispersão de sementes e a polinização também são
fatores que com certeza estão sendo aplicados pela fauna do local.
Para tanto, é preciso realizar o manejo adequado das plantações existentes, visando
uma atividade florestal responsável. Este manejo implica em uma série de medidas ao
longo do processo de florestamento.
Para controle da dispersão recomenda-se a adoção de tais medidas no manejo do
Pinnus,


É necessário retirar as plantas mais jovens antes de retirar as mais velhas,
para evitar que aquelas fiquem esquecidas e/ou escondidas por entre os
galhos caídos e se desenvolvam; - Ao remover as plantas jovens, usar facão

ou foice, sem deixar galhos verdes pegados ao tronco, para que a árvore não
se refaça;


Priorizar a remoção das árvores em áreas onde há menos indivíduos,
evitando facilitar a ação do vento como dispersor;



Remover as árvores adultas com motosserra. Como parte do manejo de
florestamento de Pinus spp. é importante fazer um planejamento de longo
prazo, que inclua medidas de conservação do ecossistema como premissa da
sustentabilidade da produção econômica. Duas ações importantes devem ser
consideradas: a) O estabelecimento de faixas de quebra-vento com espécies
não invasoras, de preferência árvores nativas de crescimento médio e rápido,
que reduzam a ação do vento como dispersor de sementes, funcionando
como uma barreira, e ao mesmo tempo potencializando a sucessão ecológica
secundária após o esgotamento da extração dos espécimes de Pinus spp.

A partir destas propostas, pretende-se encontrar um equilíbrio entre os aspectos
ambientais, sociais e econômicos da propriedade Rural em questão, visando o
desenvolvimento sustentável e a preservação dos ricos ecossistemas que compõem esta
microrregião.
Ao impedir a disseminação de espécies invasoras, como o Pinus, realizando uma
gestão ambiental responsável, é possível, possibilitar a manutenção das matas e a
permanência dos animais silvestres no seu habitat natural, obtém-se o ideal do
desenvolvimento sustentável, que supre as necessidades de toda uma região e de seus
habitantes, preservando os recursos naturais para o futuro e para as próximas gerações.
A importancia do Inventario de Fauna para que praticas adequadas de manejo
em areas naturais, fica clara , no aspecto do impacto ambiental negativo quando estas
areas serão utilizadas para o beneficiamento de alguma atividade pode ser evitado e
mitigado, quando adotadas tecnicas ambientais pouco degradadoras para o meio
ambiente, e ainda preservando todo o trafico de Fauna do local sem que este seja
prejudicado e assim continuando a prestar os “serviços ambientais” por eles prestados.
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