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Resumo 

 

O risco transmissão de hantavírus para humanos na Mata Atlântica está diretamente 

relacionado à abundância de duas espécies de roedores, Oligoryzomys nigripes e 

Necromys lasiurus, reconhecidas como os principais reservatórios destes vírus naquele 

bioma. Ambas as espécies são beneficiadas por alterações antrópicas, porém, pouco se 

sabe sobre quais parâmetros da estrutura da paisagem e a escala espacial (em termos de 

extensão e resolução) em que a paisagem influencia a abundância destas espécies. Este 

trabalho procura preencher essa lacuna de conhecimento e investigar como uma 

definição adequada de parâmetros e escalas pode afetar modelos de extrapolação 

espacial das abundâncias destas espécies, o que pode ter amplas implicações para um 

melhor controle da propagação de hantavírus. O trabalho foi desenvolvido em seis 

paisagens da Mata Atlântica no Planalto Paulista, próximas ao local do primeiro registro 

de hantavirose no Brasil, sendo três de mata contínua e três paisagens fragmentadas, as 

quais diferiam com relação à porcentagem de cobertura florestal (11, 31 e 49%). Os 

pequenos mamíferos foram coletados em contextos de fragmentos florestais, mata 

contínua e matriz, totalizando 104 pontos de coleta. A análise, baseada em uma 

abordagem de seleção de modelos, considerou a estrutura da paisagem em diferentes 

extensões espaciais ao redor dos pontos de coleta (raios de 200, 500 e 800 m), em três 

mapeamentos que diferiam quanto a suas resoluções espaciais (10, 30 e 260 m). A partir 

do melhor modelo selecionado para cada espécie e para cada resolução, foi feita uma 

extrapolação das abundâncias, através da qual comparou-se os resultados obtidos em 

cada mapeamento. Foram capturados 1074 indivíduos de O. nigripes, a maioria nos 

fragmentos florestais. A maior abundância observada ocorreu nos fragmentos da 

paisagem de 11% de mata, diminuindo gradativamente nas paisagens com maiores 

porcentagens de cobertura florestal. N. lasiurus foi quase que exclusivamente coletado 

na matriz e, a maioria, na paisagem de 11% de mata. A abundância de O. nigripes foi 

diferentemente influenciada pela cobertura florestal da paisagem dependendo do 

contexto (fragmentos, mata contínua e matriz) em que a espécie se encontrava e também 

foi influenciada pela cobertura florestal e densidade de borda em escala local (200 m). 

A abundância de N. lasiurus foi negativamente influenciada pela cobertura florestal em 

escalas mais locais e variou de acordo com o tipo de cultura agrícola. A escala que mais 

influenciou ambas as espécies foi a de 200 m. Os mapeamentos com resolução de 10 e 

30 m foram mais semelhantes entre si do que quando comparados com o mapeamento 

de 260 m, o que se refletiu nos melhores modelos de abundância selecionados, assim 

como nas extrapolações das abundâncias. Nossos resultados mostram que estas duas 

espécies respondem à degradação das paisagens e que paisagens mais biodiversas 

impedem um grande aumento da abundância de espécies que atuam como reservatórios 

dos hantavírus. Os resultados reforçam a necessidade de serem tomadas medidas que 

impeçam ou diminuam o desmatamento e a degradação da Mata Atlântica, ou que 

incentivem a regeneração e restauração florestal, para que possam ser evitados outros 

surtos de hantavirose. Além disso, evidenciam a importância de se escolher 

adequadamente a resolução do mapeamento em estudos ecológicos, baseando-se em 

atributos biológicos da espécie estudada, e ressaltam que extrapolações de abundância 

das espécies reservatório feitas em escalas muito grosseiras (e.g. acima da escala de 

resposta das espécies) podem levar a erros expressivos, potencialmente reduzindo a 

efetividade de ações voltadas para o controle da propagação de hantavírus.  
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Abstract 

Hantavirus transmission risk to humans in the Atlantic Forest is directly related to the 

abundance of two rodents species, Oligoryzomys nigripes and Necromys lasiurus, 

recognized as the main reservoir species of Hantavirus in this biome. Both species 

benefit by landscape anthropogenic changes, however, the structural parameters and the 

spatial scale (in terms of extension and resolution) in which the landscape influences the 

abundance of these two species remains to be examined. This study aims to fill this 

research gap and specifically test how a proper definition of parameters and scales may 

affect spatial extrapolation models of the abundance of these species, what may have 

broad implications for a better control of Hantavirus. This study was conducted in 

Plateau Paulista, Atlantic Forest, near to the first Hantavirus case in Brazil. Six 

landscapes were selected, being three control areas (continuous forest) and three 

fragmented landscapes, which differ in relation to the forest cover percentage (11, 31 e 

49%). Small mammals were colected in forest patches, continuous forest and matrix 

contexts, totaling 104 collect stations. We performed a model selecting approach 

considering the landscape structure in different spatial extensions around each colect 

station (200, 500 and 800 m radius) in three different mapping that differ in their spatial 

resolution (10, 30 and 260 m). The best selected model to each specie in each map 

resolution was used to extrapolate the species abundance for the entire fragmented 

landscapes studied, whereby the obtained results for each mapping resolution were 

compared. A total of 1074 individuals of O. nigripes were captured, most of them in 

forest patches. The highest abundance ocurred in forest patches of the 11% forest cover 

landscape, decreasing gradually in landscapes with higher forest cover percentage. N. 

lasiurus was almost exclusively colected in the matrix with most of the individuals 

being colected in the 11% forest cover landscape. The abundance of O. nigripes was 

differently influenced by the landscape forest cover depending on the context (forest 

patches, continous forest and matrix) in which the species was colected and it was 

influenced by forest cover and edge density at the local scale (200 m). The abundance of 

N. lasiurus was negatively influenced by forest cover at more local scales and varied 

according with type of crop. The scale that most influenced both species was 200 m. 

The 10 and 30 m resolution mappings were more similar to each other than with the 260 

m resolution mapping, what reflected on the best selected models of abundance, as well 

as on the abundance extrapolations. Our results show that these two species respond to 

the landscape degradation and that more biodiverse landscapes prevent the increase of 

the species abundance that act as Hantavirus reservoirs. Ours results reinforce the need 

of measures that prevent or reduce the Atlantic Forest deforestation and degradation, or 

encourage the regeneration and forest restoration, in order to avoid other Hantavirus 

outbreaks. Besides, our results evidence the importance of chosing accordingly the 

mapping resolution in ecological studies, which should consider the biological traits of 

the studied species. Additionally we highlight that abundance extrapolations of reservoir 

species done in a very coarse grain resolution (e.g. above the species response scale) 

may lead to significant errors, potentially reducing the effectiveness of actions aimed at 

controlling Hantavirus spread. 
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1. Introdução 

Os efeitos da perda e fragmentação de habitats nativos provocados pelas atividades 

humanas, como agricultura, pecuária e expansão de centros urbanos, sobre a estrutura 

de comunidades biológicas já são bem conhecidos (Fahrig 2003; Pardini et al. 2005). 

No entanto, as implicações funcionais destas mudanças ainda são pouco estudadas. Em 

particular, a simplificação das comunidades em decorrência da redução da abundância 

ou extinção de espécies especialistas e do aumento da abundância de espécies 

generalistas e invasoras pode facilitar a propagação de algumas zoonoses (Utrera et al. 

2000; Daily et al. 2003; Pardini 2004; Ruedas et al. 2004; Umetsu & Pardini 2007). Isto 

ocorre pois algumas espécies generalistas, que são beneficiadas pelas paisagens 

perturbadas, são hospedeiras de patógenos potencialmente transmissíveis e prejudiciais 

aos seres humanos (Katz et al. 2001; Suzán et al. 2008). Os roedores, em particular, são 

tidos como os principais hospedeiros de pelo menos 60 zoonoses que afetam os 

humanos (Hugh-Jones et al. 1995).  

 O risco de transmissão de zoonoses para os seres humanos é dependente da 

abundância das espécies hospedeiras no ambiente e da prevalência da infecção dentro da 

população de hospedeiros (Childs et al. 1995; Mills & Childs 1998; Yates et al. 2002; 

de Oliveira et al. 2014). Estudos mostram que distúrbios ambientais, além de causarem 

aumento na abundância de espécies generalistas (Suzán et al. 2008a) e redução da 

biodiversidade, causam um aumento na prevalência das zoonoses que têm essas 

espécies como hospedeiras. Este é o caso das hantaviroses (Yates et al. 2002; Goodin et 

al. 2006; Peixoto & Abramson 2006; Calisher et al. 2007; Clay et al. 2009; Dizney & 

Ruedas 2009; Suzán et al. 2009). Desta forma, a perda e a simplificação da diversidade 

biológica, causadas pelas atividades antrópicas, podem resultar no aparecimento, 

reaparecimento e aumento do risco de incidência de zoonoses em populações humanas 

(Mills 2006; Suzán et al. 2008a; Suzán et al. 2008b), devido ao maior contato dos 

indivíduos das espécies hospedeiras entre si e destas com os seres humanos (Childs et 

al. 1995; Mills & Childs 1998; Mills 2005; Dearing & Dizney 2010). 

 As hantaviroses são exemplos de zoonoses emergentes do novo milênio 

(Ferreira 2003). Elas ocorrem ao redor de todo o mundo e são causadas pelos vírus do 

gênero Hantavirus, da família Bunyaviridae. No continente americano, esses vírus são 

responsáveis por causar a síndrome cardiopulmonar por hantavírus (HCPS – sigla em 

inglês), a qual possui letalidade que varia de 30%, no Paraguai, até cerca de 50%, no 

Brasil e na Argentina (Ferreira 2003; Figueiredo et al. 2003), e cuja incidência tem 
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aumentado consideravelmente nas últimas décadas, constituindo-se um problema de 

saúde pública (Bi et al. 2008). A transmissão da doença para humanos ocorre através da 

inalação dos vírus na forma aerolisada, provenientes da saliva, urina e fezes secas dos 

hospedeiros (Hart & Bennett 1999), sendo possível, também, a transmissão horizontal 

entre os hospedeiros, através de interações sociais, agressivas ou não (Mills et al. 1999; 

Padula et al. 2004; de Oliveira et al. 2014), ou da inalação de aerossóis de excretas 

contaminadas com os vírus (Kariwa et al. 1998; Padula et al. 2004). 

 Na América do sul, espécies de roedores da subfamília Sigmodontinae 

(Cricetidae) são os reservatórios naturais dos hantavírus (Mills et al. 1998; Mills et al. 

1999; Ferreira 2003; Bi et al. 2008). De forma geral, essas espécies possuem 

características que propiciam rápido crescimento populacional (Bonvicino et al. 2008), 

especialmente quando há grande oferta de recursos (Parmenter et al. 1993; Feliciano et 

al. 2002; Yates et al. 2002). São animais normalmente generalistas, que podem ser 

beneficiados pelas mudanças na paisagem, fazendo com que se tornem dominantes em 

habitats perturbados e agrícolas (Katz et al. 2001; Ruedas et al. 2004; Goodin et al. 

2006; Suzán et al. 2008a) e se dispersem para áreas rurais e peri-urbanas. Desta forma, a 

HCPS configura-se como uma doença rural, agrícola ou peri-urbana, já que nesses 

locais ocorrem altas densidades de roedores reservatório de hantavírus e aglomerações 

humanas com condições sanitárias precárias (Ferreira 2003). 

 O primeiro caso de hantavirose no Brasil foi registrado em 1993, no estado de 

São Paulo, em uma área de desmatamento, na cidade de Juquitiba (Silva et al. 1997). 

Até o ano de 2009, já haviam sido reportados 136 casos de HCPS neste estado e 1169 

casos em todo o país (Brasil 2013), sendo que cerca de 50% das pessoas infectadas 

exerciam atividades agropecuárias (Ferreira 2003; Brasil 2013). As mudanças 

demográficas e de uso da terra ocorridas no país nos últimos 100 anos, com a 

consequente fragmentação e perda de habitats naturais, podem ter alterado a dinâmica 

dos reservatórios naturais dos hantavírus (Langlois et al. 2001) e, por consequência, a 

dinâmica de transmissão da doença (Suzán et al. 2008b), propiciando a infecção e, 

portanto, a emergência da HCPS no país (Suzán et al. 2008a; Figueiredo et al. 2009). 

 Ao menos oito espécies de Sigmodontinae foram identificadas como 

reservatórios dos hantavírus no Brasil. Na região Sudeste e Sul do Brasil, Necromys 

lasiurus e Oligoryzomys nigripes são reconhecidamente reservatórios naturais dos 

genótipos Araraquara e Juquitiba, respectivamente (Katz et al. 2001; Suzuki et al. 2004; 

Figueiredo et al. 2009; de Oliveira et al. 2011, de Oliveira et al. 2014). N. lasiurus 
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habita formações abertas e florestais do Cerrado e áreas de vegetação aberta na Mata 

Atlântica e no estado do Pará, tendo também ocorrência registrada em outros países da 

América do Sul, como Bolívia, Argentina, Paraguai e Peru. O. nigripes habita 

principalmente formações florestais e abertas da Mata Atlântica e Caatinga, além de ter 

ocorrência conhecida no Paraguai, Uruguai e na Argentina (Mares et al. 1986; Suzuki et 

al. 2004; Weksler & Bonvicino 2005; de Oliveira et al. 2013). Ambas as espécies se 

alimentam de sementes, frutos e insetos (Emmons 1990; Francisco et al. 1995; Vieira 

2003) e possuem boa capacidade de adaptação a ambientes antrópicos, como pastagens 

(Feliciano et al. 2002; Martin et al. 2012) e culturas agrícolas (Goodin et al. 2006; 

Umetsu & Pardini 2007; Umetsu et al. 2008; Gheler-Costa et al. 2012), além de bordas 

florestais (Santos-Filho et al. 2008, de Oliveira et al. 2014). Entretanto, ainda há pouca 

informação a respeito de como, e em qual escala, essas espécies são influenciadas e 

respondem à estrutura da paisagem (Ferreira et al. 2012), o que pode ter importantes, e 

ainda desconhecidos, impactos epidemiológicos e sociais (Suzán et al. 2008a). 

  A identificação da escala que melhor explica a variação na presença e 

abundância das espécies é um objetivo central na ecologia (Turner 2005; Ferreira et al. 

2012) e, uma vez que espécies diferem quanto à escala espacial a qual percebem e 

respondem à paisagem (Levin 1992; Whittaker et al. 2001; Mayer & Cameron 2003), a 

utilização da escala apropriada é fundamental para que processos e padrões ecológicos 

de interesse possam ser identificados (Wiens 1989). A escala espacial de dados 

ecológicos possui dois componentes: a extensão, que é a área definida como a paisagem 

de estudo, e a resolução, que é o tamanho de cada unidade de observação (Wiens 1989). 

Extensões maiores normalmente, mas não necessariamente, estão associadas a 

resoluções mais grosseiras e a utilização de uma resolução mais grosseira do que aquela 

que os organismos percebem a paisagem pode obscurecer relações importantes entre os 

organismos e o ambiente (Mayer & Cameron 2003). Desta forma, Wiens (1989) sugere 

a utilização de uma perspectiva multiescalar, já que, muitas vezes, a escala de 

observação apropriada não é imediatamente aparente.  

 A escala que mais influencia as relações das espécies com o ambiente depende 

dos traços biológicos das espécies, especialmente da mobilidade (Jackson & Fahrig 

2012, 2015). É conhecido que a abundância de O. nigripes e N. lasiurus é influenciada 

por fatores tanto na escala de microhabitat (Henriques & Alho 1991; Vieira et al. 2005; 

Puttker et al. 2008), como na escala da paisagem (Umetsu & Pardini 2007; Umetsu et 

al. 2008). Entretanto, apesar de estudos mostrarem que ambas as espécies possuem 
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padrão de movimento que não ultrapassa 100 m (Pires et al. 2002; Vieira et al. 2005; 

Puttker et al. 2006), não é conhecida a extensão espacial intrínseca em que a estrutura 

da paisagem possui maior influência sobre a abundância dessas duas espécies. 

 Conhecer a ecologia dos reservatórios naturais dos hantavírus é fundamental 

para entender como as mudanças na estrutura da paisagem afetam a dinâmica de 

transmissão da hantavirose (Dearing & Dizney 2010), para que, assim, possam ser 

tomadas medidas que diminuam o risco de ocorrência da doença em humanos (Mills et 

al. 1998; de Oliveira et al. 2014). Desta forma, os objetivos deste trabalho são analisar: 

(i) que parâmetros da estrutura da paisagem influenciam a abundância de O. nigripes e 

N. lasiurus no bioma da Mata Atlântica; (ii)  em qual extensão espacial essa relação 

entre estrutura da paisagem e abundância das espécies é mais forte; e (iii) como a 

utilização de mapeamentos com diferentes resoluções influenciam os padrões 

observados. As hipóteses são que: (i) essas espécies estarão mais associadas a paisagens 

mais impactadas e modificadas, uma vez que elas são espécies generalistas que tendem 

a ser beneficiadas pela perda de cobertura vegetal natural e pelo aumento de áreas de 

bordas florestais; (ii) as respostas serão espécie-dependentes, porém com valores 

semelhantes, já que as espécies possuem padrão de movimento semelhante; e que (iii) 

mapas com resoluções mais grosseiras alteram os padrões de relação observados em 

mapas com resolução mais fina. A partir dos resultados obtidos em seis paisagens da 

Mata Atlântica, foi feita uma extrapolação da abundância de O. nigripes e N. Lasiurus 

para toda a área de estudo utilizando-se três mapeamentos com diferentes resoluções, 

com o intuito de verificar como a resolução dos mapeamentos influencia as abundâncias 

previstas para cada espécie. 

 

2. Material e Métodos 

a) Área de estudo 

O estudo foi realizado em seis paisagens, três fragmentadas e três paisagens de mata 

contínua, de cerca de 10 mil hectares cada, no Planalto Paulista, estado de São Paulo, 

em áreas próximas ao município de Juquitiba, onde ocorreu o primeiro registro de 

hantavirose no Brasil. A região era originalmente coberta por Mata Atlântica, 

classificada como “Floresta Atlântica Baixo Montana” (Oliveira & Fontes 2000), e hoje 

encontra-se reduzida a fragmentos de diversos tamanhos e em diferentes estágios 

sucessionais. 
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 As paisagens possuem características abióticas, como topografia, clima e relevo, 

semelhantes e variam em relação à porcentagem de cobertura florestal. As paisagens 

fragmentadas têm coberturas florestais de 11%, 31% e 49%. A paisagem de 11% de 

cobertura florestal localiza-se entre os municípios de Ribeirão Grande e Capão Bonito, a 

de 31% fica no município de Ibiúna, perto do distrito de Caucaia do Alto, e a de 49% de 

mata situa-se entre os municípios de Tapiraí e Piedade. Adjacente a cada uma dessas 

paisagens foram amostradas paisagens de mata contínua, as quais serviram como 

controle, cada qual possuindo mais de 90% de cobertura florestal (Figura 1). 

 Os fragmentos florestais das paisagens fragmentadas são compostos de 

vegetação nativa em estágio intermediário de sucessão e os principais tipos de matrizes 

que circundam esses fragmentos nas paisagens de 11%, de 31% e de 49% de mata são: 

campos antrópicos (91%, 55% e 84% da área de matriz, respectivamente), compostos de 

agricultura e pastagens, áreas urbanas ou instalações rurais com construções (1,8%, 23% 

e 0,2% da área de matriz, respectivamente), áreas de plantação de pinus e eucalipto 

(1,4%, 10% e 10% da área de matriz, respectivamente) e vegetação nativa em estagio 

inicial de sucessão (4,6%, 11% e 6% da área de matriz, respectivamente). As paisagens 

controle são compostas principalmente de mosaicos de mata madura e de vegetação 

nativa em estágio intermediário de sucessão. 

 

b) Coleta de dados 

Os dados utilizados neste estudo foram dados secundários, coletados pelas 

pesquisadoras Renata Pardini, Fabiana Umetsu e Adriana Bueno. Os pequenos 

mamíferos foram coletados em um total de 104 pontos nas seis paisagens estudadas, dos 

quais 68 foram em floresta, sendo 18 destes em mata contínua e 50 em fragmentos, e 36 

em áreas de matriz. Em cada paisagem controle, foram amostrados ao total seis pontos, 

três em mata madura e três em mata em estágio intermediário de sucessão. Na paisagem 

de 11% de mata foram amostrados 15 fragmentos, os quais variaram de 6 a 106 ha, na 

paisagem de 31% de mata foram amostrados 20 fragmentos, os quais variaram entre 2 e 

374 ha, e na paisagem de 49% de mata também foram amostrados 15 fragmentos, os 

quais variaram de 3 a 145 ha. Além disso, nas paisagens de 11% e de 49% de mata, 

foram amostradas 18 áreas de cultivos agrícolas anuais em cada paisagem, as quais 

distavam em mais de 50 m de um remanescente florestal. Maiores detalhes sobre a 

seleção dos pontos de coleta podem ser obtidos em Bueno (2008), Umetsu (2010) e 

Puttker (2008). 



 

8 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização das paisagens estudadas no Planalto Atlântico Paulista. a) 

Paisagem de 31% de cobertura florestal; b) Paisagem de 49% de cobertura florestal; e c) 

Paisagem de 11% de cobertura florestal. Os retângulos vermelhos no estado de São 

Paulo referem-se às paisagens de mata contínua. 



 

9 

 

 A coleta em cada ponto amostral seguiu um protocolo padronizado, no qual 11 

armadilhas de queda (baldes de 60 L) foram dispostas a 10 m uma da outra, em um 

transecto de 100 m, e interligadas por cercas-guia de 50 cm de altura. Na mata contínua 

e nos fragmentos florestais, cada ponto de coleta foi amostrado em quatro sessões de 

captura de 8 dias cada, em dois verões consecutivos (paisagem de 31% de mata e sua 

respectiva paisagem controle: 2001-2002 e 2002- 2003; paisagens de 11% e 31% de 

mata e suas respectivas áreas controle: 2005-2006 e 2006-2007), totalizando 32 dias de 

captura e 352 armadilhas-noite por ponto e 23.936 armadilhas-noite nos 68 pontos de 

coleta na floresta. Em cada ponto amostral na matriz, foram realizadas duas sessões de 

captura de oito dias cada, no verão de 2007-2008, totalizando 16 dias de captura por 

ponto, 176 armadilhas-noite por ponto e 6.336 armadilhas-noite nos 36 pontos de coleta 

na matriz. Tanto na mata quanto na matriz, durante cada sessão de captura, as 

armadilhas eram checadas diariamente e, para evitar contagem redundante, os 

indivíduos capturados eram marcados com brincos metálicos numerados.  

 Para O. nigripes, que é uma espécie generalista e encontrada em remanescentes 

florestais e em diversos tipos de matrizes (Umetsu et al. 2008), a abundância por ponto, 

calculada como a soma dos indivíduos capturados em todas as sessões de captura em 

cada ponto, foi obtida para os 104 pontos de coleta. Entretanto, para N. lasiurus, que é 

uma espécie típica de áreas abertas (Mares et al. 1986; Gheler-Costa et al. 2012), a 

abundância foi calculada para todos os pontos de coleta, porém apenas os 36 pontos de 

coleta na matriz foram utilizados na análise, já que o número de indivíduos coletados 

tanto nos fragmentos florestais quanto na mata contínua foi pequeno, inviabilizando a 

análise para esses pontos. 

 

c) Métricas da paisagem e variáveis preditoras 

A estrutura da paisagem foi analisada em uma abordagem multiescalar, a fim de 

determinar a escala que mais influencia a abundância de O. nigripes e N. lasiurus 

(Wiens 1989). As escalas foram definidas como um círculo concêntrico de raio de 200, 

500 e 800 m ao redor de cada ponto de coleta. Estas extensões foram definidas de 

acordo com o deslocamento das espécies (ca. 50 a 100 m) e com o trabalho de Jackson 

& Fahrig (2012), que sugere que a escala adequada para uma espécie está entre quatro e 

nove vezes sua distância média de dispersão. A escala de maior extensão (800 m) é 

relatada em estudos anteriores como a melhor escala espacial que espécies de pequenos 

mamíferos respondem à cobertura florestal local (Umetsu et al. 2008). 
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 As paisagens fragmentadas foram mapeadas a partir de imagens SPOT 5, com 

resolução de 10 m, através de técnicas de processamento digital de imagens e visitas a 

campo. As imagens utilizadas para mapear as paisagens de 11% e de 49% de mata eram 

de 2005 e a imagem da paisagem de 31% de mata era de 2000. Já que não havia 

imagens SPOT disponíveis das áreas de mata contínua, o mapeamento fino nas três 

escalas (200, 500 e 800 m) ao redor de cada ponto de coleta nessas paisagens foi feito 

através de imagens de alta resolução do programa Google Earth Pro, do ano de 2013. 

Entretanto, devido à grande área das paisagens controle, a classificação utilizando esse 

procedimento não pode ser feita para a paisagem inteira de 10 mil hectares. Assim, para 

o cálculo da porcentagem de cobertura florestal das paisagens controle ao nível da 

paisagem, foi utilizado o mapeamento da Mata Atlântica do Estado de São Paulo, feito 

pelo Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, de 2009.  

 Em cada escala, foi calculada a porcentagem de cobertura florestal (CF) e a 

densidade de borda (DB) ao redor de cada ponto de coleta. Essas métricas foram 

escolhidas por serem indicadores de composição e configuração de paisagens 

perturbadas (paisagens com menos floresta e dispostas de forma mais fragmentada), que 

a princípio deveriam abrigar maior densidade de O. nigripes e N. lasiurus. As métricas 

foram calculadas no programa ArcGis 10.3, sendo que a CF em cada escala foi 

calculada como a soma das áreas dos fragmentos de vegetação nativa naquela escala, 

dividida pela área total do círculo correspondente àquela escala, enquanto a DB foi 

calculada como a soma do comprimento dos fragmentos dividida pela área total do 

círculo correspondente àquela escala. Para N. lasiurus, devido ao menor número de 

pontos utilizados, houve uma grande correlação entre CF e DB, portanto esta última 

variável foi descartada e não entrou nos modelos. 

 Como a abundância local das espécies pode ser afetada pela quantidade de 

habitat numa escala mais ampla (Banks-Leite et al. 2012), a porcentagem de cobertura 

florestal no nível da paisagem (CFpaisagem) também foi utilizada como variável 

preditora nos modelos para ambas as espécies. Ademais, para O. nigripes, o contexto 

em que os indivíduos foram coletados (mata contínua, fragmentos florestais e matriz), 

também foi utilizado como variável preditora nos modelos. Após análise exploratória 

dos dados, e sabendo que casos de hantavirose muitas vezes estão associados a 

trabalhadores de plantações de milho (Figueiredo et al. 1999; Mendes et al. 2001), para 

N. lasiurus, o tipo de cultura agrícola em que os indivíduos foram coletados foi 
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separado em milho e outros, e também entrou como variável preditora nos modelos para 

a espécie. 

 

d) Influência da paisagem e escala de resposta 

Para analisar a influência das variáveis da paisagem e das diferentes escalas sobre a 

abundância de O. nigripes e de N. lasiurus, foi feita uma seleção de modelos, os quais 

foram ajustados usando modelos lineares generalizados. Para O. nigripes, foi tirado o 

log + 1 da abundância, e a distribuição dos dados assumiu distribuição normal, que foi 

portanto adotada para a espécie, com a função glm do pacote stats (R Core Team 2014). 

Para N. lasiurus, utilizou-se a distribuição binomial negativa e os modelos foram 

ajustados pela função glm.nb do pacote MASS (Venables & Ripley 2002).  

 Os modelos concorrentes para explicar a abundância de O. nigripes incluíram, 

para cada escala, modelos simples para cada uma das quatro variáveis (CF, DB, 

contexto e CFpaisagem), modelos aditivos de duas, três e quatro variáveis e modelos 

interativos compostos pela adição de duas ou três variáveis e mais uma variável de 

interação (todas as combinações possíveis de interação entre duas variáveis foram 

consideradas, em modelos diferentes). Para N. lasiurus, foram criados, para cada escala, 

modelos simples para cada uma das 3 variáveis (CF, cultura e CFpaisagem), modelos 

aditivos de duas e três variáveis e modelos interativos que incluíam a adição de duas ou 

três variáveis e a interação entre duas delas, considerando todas as combinações 

possíveis em diferentes modelos. Para ambas as espécies, foram feitos quatro modelos 

nulo, um no qual a abundância das espécies era constante, ou seja, não sofria influência 

das variáveis preditoras, e três modelos nulo geográficos, para verificar se a posição 

espacial das paisagens influenciariam a abundância dos roedores, um considerando 

somente a influência da latitude, outro somente a influência da longitude e um terceiro 

considerando a influência da soma dos efeitos da latitude e da longitude. Assim, ao 

total, foram criados 95 modelos concorrentes para O. nigripes e 35 para N. lasiurus. 

 Os modelos foram comparados através do critério de informação de Akaike 

corrigido para amostras pequenas (AICc, Burnham & Anderson 2002) e modelos com 

ΔAICc < 2 foram considerados igualmente plausíveis (Burnham & Anderson 2002). A 

comparação de modelos foi feita com o pacote MuMIn (Barton 2014). Também foi 

calculado o peso de evidência de cada modelo, o qual fornece um peso relativo de 

suporte para cada um dos modelos concorrentes (Johnson & Omland 2004). Pesos de 

evidência de modelos que compartilham uma determinada variável podem ser somados 
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e essa soma expressa a importância relativa daquela variável para explicar o padrão 

observado (Burnham & Anderson 2004). Assim, a importância de cada escala para as 

espécies foi calculada a partir da soma dos pesos de evidência dos modelos que 

possuíam alguma das variáveis preditoras naquela escala. Seguindo a mesma lógica, foi 

calculada a importância relativa das métricas presentes nos modelos selecionados, 

ponderada pelo número de modelos em que aquela variável estava presente, já que esse 

número era diferente para cada variável. O valor médio e desvio padrão dos parâmetros 

de cada variável para cada espécie foram calculados através da função model.avg do 

pacote MuMIn (Barton 2014), considerando-se todos os modelos concorrentes, já que os 

pesos de evidência dos modelos eram baixos (Symonds & Moussalli 2011). 

 

e) Comparação de mapeamentos com diferentes resoluções 

Com o intuito de verificar se a resolução do mapeamento utilizado altera os modelos 

selecionados, as mesmas métricas da paisagem citadas acima (CF e DB para os raios de 

200, 500 e 800 m ao redor do ponto de coleta e CFpaisagem) foram extraídas para 

outros dois mapeamentos, um de resolução média e outro de resolução grosseira. O 

mapeamento com resolução média utilizado foi o da Mata Atlântica do Estado de São 

Paulo, feito pelo Instituto Florestal (IF) da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, 

no ano de 2009. Esse mapeamento foi feito através de imagens Landsat 5 e 7, dos anos 

de 2000 e 2001, com resolução de 30 m, e fotografias aéreas na escala de 1:35.000 

(http://www.ambiente.sp.gov.br/sifesp). O mapeamento com resolução grosseira foi o 

da Fundação SOS Mata Atlântica, do ano de 2008, o qual possui escala de 1:50.000 e  

foi feito, na maior parte, através de imagens CBERS-2, do ano 2005, com resolução de 

260 m, e, para algumas regiões, imagens Landsat 5, dos anos de 2005 e 2008, com 

resolução de 30 m (Fundação SOS Mata Atlântica & INPE 2009). 

 Em ambos os mapeamentos, a CFpaisagem foi calculada no programa ArcGis 

10.3 e foi tida como a soma das áreas dos fragmentos de vegetação nativa no raio de 

5461 m dividida pela área total do círculo correspondente. Esse valor de raio foi 

utilizado pois é o equivalente à área de 10.000 ha, ou seja, o valor aproximado da área 

das paisagens estudadas. Os valores de CF e DB em cada escala local foram obtidos da 

forma idêntica à utilizada para o mapeamento fino. 

 Foram utilizados os mesmos modelos concorrentes citados anteriormente para 

cada espécie. Os métodos de comparação dos modelos (AICc) e da análise da 
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importância das escalas e das variáveis para cada espécie também foram iguais àqueles 

feitos para o mapeamento de resolução fina (imagens SPOT 5, com resolução de 10 m). 

 

f) Influência da resolução sobre a extrapolação das abundâncias  

A partir da equação do melhor modelo selecionado para cada espécie em cada 

mapeamento, a abundância de O. nigripes foi extrapolada para as paisagens 

fragmentadas deste trabalho, utilizando as imagens SPOT de 2000 e 2005, e de ambas 

as espécies para a paisagens estudadas utilizando o mapeamento do IF, do ano de 2009, 

e o mapeamento da Fundação SOS Mata Atlântica, do ano de 2008. A abundância de N. 

lasiurus não pode ser extrapolada através do mapeamento feito com as imagens SPOT, 

pois o melhor modelo para a espécie para esse mapeamento incluiu a variável “tipo de 

cultura agrícola” e não havia disponível essa informação para toda a área de matriz das 

paisagens. Então, para cada espécie separadamente, foi feita uma subtração das 

abundâncias estimadas em cada mapeamento, para, assim, podermos comparar como a 

resolução do mapeamento influencia nos resultados das extrapolações. 

 Para a extrapolação de O. nigripes, cujo melhor modelo incluiu a variável 

contexto, que dizia respeito à abundância da espécie na matriz, fragmentos florestais e 

mata contínua, foi considerado como matriz qualquer tipo de ambiente que não era 

composto por floresta nativa e para a diferenciação entre fragmentos florestais e mata 

contínua foi considerado o limiar da teoria da percolação, a qual sugere que acima de 

60% haveria uma elevada conectividade estrutural entre os fragmentos e, assim, pode-se 

considerar o habitat como contínuo (Gardner et al., 1987). Desta forma, foi considerado 

contexto de mata contínua quando a cobertura florestal no raio de 5641 m era maior do 

que 60% e contexto de mata fragmentada quando a cobertura florestal nesse raio era 

menor do que 60%. 

 

3. Resultados 

a) Abundâncias das espécies em cada tipo de habitat 

No total, foram capturados 1074 indivíduos de O. nigripes, dos quais 484 foram 

coletados na paisagem de 11% de mata, 259 na paisagem 31% de mata, 153 na 

paisagem de 49% de mata e 178 nas três paisagens controle. Nos fragmentos florestais, 

a maior abundância foi observada na paisagem de 11% de mata, diminuindo 

gradativamente nas paisagens com maiores porcentagens de cobertura florestal. 
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Entretanto, na matriz, houve uma abundância ligeiramente maior na paisagem de 49% 

de mata (Tabela 1).  

 Para N. lasiurus, foram coletados, ao total, 128 indivíduos, dos quais 83 foram 

capturados na paisagem de 11% de mata, 2 na paisagem de 31% e 42 na paisagem de 

49% de mata. Nenhum indivíduo da espécie foi capturado nas paisagens controle e a 

espécie foi quase que exclusivamente coletada na matriz, sendo que apenas 13 

indivíduos, cerca de 10% do total, foram coletados nos fragmentos florestais (Tabela 1). 

O número de indivíduos coletados na matriz na paisagem de 11% de mata foi quase o 

dobro do número de indivíduos coletados nesse mesmo habitat na paisagem de 49% de 

mata (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Abundância total, média e desvio padrão (±DP) de Oligoryzomys nigripes e 

Necromys lasiurus coletados em contextos de matriz e fragmentos florestais nas 

paisagens de 11% de mata (Ribeirão Grande, RG), 31% de mata (Caucaia, CA) e 49% 

de mata (Tapiraí, TA) e mata contínua das respectivas paisagens controle. N = número 

de pontos de coleta na paisagem. 

 

b) Paisagem e abundância de O. nigripes 

A abundância de O. nigripes pode ser explicada por dois modelos igualmente 

plausíveis, os quais incluem a soma dos efeitos da densidade de borda ou da cobertura 

florestal na escala de 200 m, com o contexto de coleta, a cobertura florestal ao nível da 

paisagem e a interação entre essas duas últimas variáveis (Tabela 2). Nenhum dos 

modelos nulos esteve entre os modelos selecionados. A abundância da espécie 

respondeu à estrutura da paisagem principalmente na escala de 200 m (Tabela 3). A 

variável preditora mais importante para explicar a abundância da espécie foi a interação 

entre o contexto em que a espécie foi coletada e a cobertura florestal no nível da 

paisagem (Tabela 4). Nos fragmentos florestais, a cobertura florestal ao nível da 

 
Matriz  Fragmentos florestais 

 
Controle (Mata contínua) 

Paisagem 

RG 

(11%) 
(N=18) 

TA 

(49%) 
(N=18) 

Total 

(N=36) 
 

RG 

(11%) 
(N=15) 

CA 

(31%) 
(N=20) 

TA 

(49%) 
(N=15) 

Total 

(N=50)  

RG 

(11%) 
(N=6) 

CA 

(31%) 
(N=6) 

TA 

(49%) 
(N=6) 

Total 

(N=18) 

O. nigripes 75 90 165  409 259 63 731 
 

110 36 32 178 

Média 
(±DP) 

4,1 
(±3,8) 

5,0 
(±3,2) 

4,5 
(±3,5) 

 
27,2 

(±11,9) 
12,9 

(±7,9) 
4,2 

(±2,8) 
14,6 

(±12,3) 
 

18,3 
(±10,1) 

6,0 
(±2,0) 

5,3 
(±4,0) 

9,8 
(±8,6) 

              

N. lasiurus 75 40 115  8 2 3 13 
 

0 0 0 0 

Média 
(±DP) 

4,1 
(±4,1) 

2,2 
(±4,1) 

3,1 
(±4,2) 

 
0,5 

(±1,8) 
0,1 

(±0,3) 
0,2 

(±0,5) 
0,2 

(±1,04) 
 0 0 0 0 
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paisagem teve uma influência negativa na abundância da espécie, enquanto que na mata 

contínua e na matriz, a CFpaisagem teve uma influência positiva na abundância de O. 

nigripes, porém não significativa. A segunda variável mais importante foi a cobertura 

florestal no raio de 200 m, a qual exerceu uma influência negativa sobre a abundância 

da espécie (Tabela 4), porém não foi significativa. O contexto de fragmentos florestais 

contribuiu de forma positiva para a abundância da espécie (Tabela 4). 

 

Tabela 2. Modelos selecionados (ΔAICc < 2) para explicar a abundância de 

Oligoryzomys nigripes (ON) e Necromys lasiurus (NL), de acordo com a estrutura da 

paisagem (CF = % de cobertura florestal, DB = densidade de borda, CFpaisagem = % 

de cobertura florestal ao nível da paisagem, Contexto = contexto de coleta dos 

indivíduos e Cultura = tipo de cultura agrícola em que os indivíduos foram coletados), 

nas diferentes escalas (valores entre parênteses para as variáveis de paisagem). 

 

 

Tabela 3. Soma dos pesos de evidência das diferentes escalas para Oligoryzomys 

nigripes e Necromys lasiurus. A razão de evidência refere-se à razão entre o peso de 

evidência da segunda melhor escala em relação à primeira. 

 

 

 

 

 

c) Paisagem e abundância de N. lasiurus 

Quatro modelos foram igualmente plausíveis para explicar a abundância de N. lasiurus, 

sendo que todos eles são compostos pelo efeito isolado da cobertura florestal em escala 

mais local, ou pelo efeito desta variável somado ao efeito do tipo de cultura onde os 

Mod. 
Variável 
resposta 

Variáveis preditoras AICc df ΔAICc 
Peso de 

evidência 
Razão de 
evidência 

Mod. 1 ON 
CF(200) + Contexto + CFpaisagem 

+ Contexto:CFpaisagem 
212,8 8 0,0 0,530 1,00 

Mod. 2 ON 
DB(200) + Contexto + CFpaisagem 

+ Contexto:CFpaisagem 
214,6 8 1,8 0,212 2,50 

        

Mod. 1 NL CF(200) + Cultura 163,2 4 0,0 0,141 1,00 

Mod. 2 NL CF(500) 163,2 3 0,1 0,136 1,03 

Mod. 3 NL CF(200) 163,5 3 0,3 0,120 1,17 

Mod. 4 NL CF(500) + Cultura 164,3 4 1,1 0,081 1,74 

Espécie 200 m 500 m 800 m Razão de evidência 

O. nigripes 0,752 

 

0,070 

 

0,087 

 
8,64 

N. lasiurus 0,478 0,344 0,130 1,38 
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indivíduos foram coletados. Nenhum dos modelos nulos esteve entre os modelos 

selecionados (Tabela 2). A abundância da espécie respondeu à estrutura da paisagem 

principalmente na escala de 200 m, seguida pela escala de 500 m (Tabela 3). A 

cobertura florestal foi a variável mais importante para explicar a abundância de N. 

lasiurus, principalmente nas escalas de 200 e 500 m, sendo que a influência foi negativa 

e significativa para a escala de 500 m (Tabela 4). A cultura de milho tendeu a 

influenciar positivamente a abundância da espécie, mas também de forma não 

significativa (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Soma dos pesos de evidência das variáveis ponderada pelo número de 

modelos que a variável aparece (∑Wi/N), inclinação média da reta e desvio padrão 

(±DP) para cada variável (CF = % de cobertura florestal, DB = densidade de borda, 

CFpaisagem = % de cobertura florestal ao nível da paisagem, Contexto = contexto de 

coleta dos indivíduos, o qual pode ser matriz, fragmentos florestais (FR) ou mata 

contínua (MC) e Cultura = tipo de cultura agrícola em que os indivíduos foram 

coletados), presente nos modelos selecionados (ΔAICc < 2) para explicar a abundância 

de Oligoryzomys nigripes e Necromys lasiurus, nas diferentes escalas (valores entre 

parênteses para as variáveis de paisagem). 

 

* indica que inclinação da reta foi significativa. 

 

d) Impacto da resolução dos mapeamentos 

d.1) Métricas da paisagem nos mapeamentos com diferentes resoluções 

Considerando os 104 pontos de coleta que foram utilizados para a análise da abundância 

de O. nigripes, o mapeamento fino, feito com imagens SPOT, e o do IF tiveram padrões 

 O. nigripes  N. lasiurus 

Variáveis preditoras N ∑Wi/N Inclinação (±DP)  N ∑Wi/N Inclinação (±DP) 

Cultura (milho)     21 0,026 0,078 (±0,073) 

CF(200) 20 0.026 -0,331 (±0,205)  9 0,053 -0,148 (±0,121) 

CF(500)     9 0,038 -0,162 (±0,079)* 

DB(200) 20 0.010 0,224 (±0,167)     

CFpaisagem 54 0.018 0,202 (±0,238)     

Habitat (FR) 54 0.018 1,527 (±0,309)*     

Habitat (MC) 54 0.018 -4,071 (±7,085)     

Habitat (FR):CFpais 7 0.142 -1,107 (±0,202)*     

Habitat (MC):CFpais 7 0.142 4,441 (±7,102)     
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de distribuição de valores similares para porcentagem de cobertura florestal e densidade 

de borda nas três escalas analisadas (200, 500 e 800 m; Anexos A e B).  

 Em ambos os mapeamentos, a cobertura florestal nas três escalas variou de 0 a 

100%.  Na escala de 200 m, o maior número de observações ocorreu na faixa entre 90 a 

100% de cobertura, seguido por valores entre 0 e 10%. Nas escalas de 500 e 800 m, o 

maior número de observações se deu até 50% de cobertura florestal em ambos os 

mapeamentos, porém também houve um número considerável de observações na faixa 

entre 90 e 100% (Anexos A e B). Com relação à densidade de borda, em ambos os 

mapeamentos, o maior número de observações na escala de 200 m ocorreu na faixa 

entre 0 a 10 m/ha de borda e, conforme a escala aumentou, houve um maior número de 

observações em valores mais elevados de densidade de borda (Anexos A e B). 

 O mapeamento da SOS Mata Atlântica foi o que apresentou maiores 

discrepâncias em relação aos outros dois. A cobertura florestal também variou de 0 a 

100% nas três escalas para esse mapeamento, porém o maior número de observações 

ocorreu entre 0 e 10% de cobertura florestal nas três escalas de observação (Anexo A). 

Com relação à densidade de borda, poucas observações ocorreram acima de 60 m/ha 

principalmente nas escalas de 500 e 800 m e, em todas as escalas, o maior número de 

observações ocorreu entre 0 e 10 m/ha de borda (Anexo B). 

  Considerando-se somente os 36 pontos de matriz utilizados para análise de N. 

lasiurus, a cobertura florestal para os três mapeamentos atingiu valores máximos de 

80% e a maior parte desses valores ocorreu entre 0 e 20% de cobertura florestal para as 

três escalas de observação (Anexo C). Também com esse conjunto de dados reduzido, 

os mapeamentos fino e o do IF mostraram maior semelhança no que diz respeito à 

cobertura florestal e à densidade de borda em casa escala. Em ambos os mapeamentos, 

houve uma maior tendência das duas métricas apresentarem valores maiores conforme a 

escala aumentava, enquanto que no mapeamento da SOS Mata Atlântica essa tendência 

é menos acentuada (Anexos C e D).  

 Com relação à cobertura florestal no nível da paisagem, também houve uma 

mudança nos valores obtidos em cada mapeamento. As paisagens de 11, 31 e 49% de 

cobertura florestal passaram a possuir, respectivamente, 13, 45 e 51% de cobertura 

florestal no mapeamento do IF e 1, 19 e 34% de cobertura florestal no mapeamento da 

SOS Mata Atlântica. Como a cobertura florestal das paisagens controle do mapeamento 

fino foi calculada através do mapeamento do IF, o valor de aproximadamente 90% de 

cobertura florestal foi o mesmo para ambos os mapeamentos. Porém, para o 
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mapeamento da SOS Mata Atlântica, esses valores passaram a ser, respectivamente, de 

77, 88 e 87%. 

 

d.2) Modelos selecionados nos mapeamentos com diferentes resoluções 

Para O. nigripes, a seleção de modelos com os dois mapeamentos mais grosseiros (IF e 

SOS), até certo ponto, foi consistente com os resultados obtidos com o mapeamento 

mais fino (SPOT). Nos três casos, os melhores modelos contêm a soma dos efeitos do 

contexto em que as espécies foram coletadas com a cobertura florestal da paisagem e a 

interação entre essas duas variáveis (Tabela 5). A interação presente nos modelos foi a 

variável mais importante para explicar a abundância da espécie nos três mapeamentos 

(Tabela 6). 

 

Tabela 5. Modelos selecionados (ΔAICc < 2) para explicar a abundância de 

Oligoryzomys nigripes (ON), de acordo com a estrutura da paisagem (CF = % de 

cobertura florestal, DB = densidade de borda, CFpaisagem = % de cobertura florestal ao 

nível da paisagem e Contexto = contexto de coleta dos indivíduos), nas diferentes 

escalas (valores entre parênteses nas variáveis preditoras), considerando os 

mapeamentos do Instituto Florestal (IF; resolução de 30 m) e da SOS Mata Atlântica 

(SOS; resolução de 30 – 260 m). 

 

 

   

Fonte Mod. 
Variável 

resposta 
Variáveis preditoras AICc df ΔAICc 

Peso de 

evidência 

Razão de 

evidência 

IF Mod. 1 ON 
CF(800) + Contexto + CFpaisagem 

+ Contexto:CFpaisagem 
226,5 8 0,0 0,243 1,00 

IF Mod. 2 ON 
DB(500) + Contexto + CFpaisagem 

+ Contexto:CFpaisagem 
227,0 8 0,5 0,189 1,28 

IF Mod. 3 ON 
DB(200) + Contexto + CFpaisagem 

+ Contexto:CFpaisagem 
227,5 8 1,0 0,144 1,68 

IF Mod. 4 ON 
Contexto + CFpaisagem + 

Contexto:CFpaisagem 
227,5 7 1,1 0,142 1,71 

IF Mod. 5 ON 
DB(800) + Contexto + CFpaisagem 

+ Contexto:CFpaisagem 
227,7 8 1,3 0,130 1,86 

         

SOS Mod. 1 ON 
Contexto + CFpaisagem + 

Contexto:CFpaisagem 
206,3 7 0,0 0,330 1,00 

SOS Mod. 2 ON 
CF(200) +  Contexto + CFpaisagem 

+ Contexto:CFpaisagem 
208,1 8 1,8 0,140 2,35 
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Tabela 6. Soma dos pesos de evidência das variáveis ponderada pelo número de 

modelos que a variável aparece (∑Wi/N), inclinação média da reta e desvio padrão 

(±DP) para cada variável (CF = % de cobertura florestal, DB = densidade de borda, 

CFpaisagem = % de cobertura florestal ao nível da paisagem, Contexto = contexto de 

coleta dos indivíduos, o qual pode ser matriz, fragmentos florestais (FR) ou mata 

contínua (MC)), presente nos modelos selecionados (ΔAICc < 2) para explicar a 

abundância de Oligoryzomys nigripes, nas diferentes escalas (valores entre parênteses 

nas variáveis preditoras), considerando os mapeamentos do Instituto Florestal (IF; 

resolução de 30 m) e da SOS Mata Atlântica (SOS; resolução de 30 – 260 m). 

* indica que inclinação da reta foi significativa. 

 

 A principal discrepância entre os modelos selecionados para O. nigripes 

utilizando-se os diferentes mapeamentos diz respeito à escala mais importante. No 

mapeamento mais fino (SPOT), a escala mais importante foi a de 200 m, sendo que essa 

escala foi, no mínimo, 8 vezes melhor para explicar a abundância da espécie do que as 

escalas de 500 e 800 m. Porém, nos outros mapeamentos, não houve uma razão de 

evidência tão favorável a uma escala quanto houve no mapeamento mais fino (Tabela 

7).  Além disso, no mapeamento do IF, houve um número maior de modelos igualmente 

plausíveis do que nos outros dois mapeamentos (Tabela 5), o que foi responsável por 

incluir um maior número de variáveis e em diferentes escalas, como CF na escala de 

800 m e DB nas escalas de 500 e 800 m. Por outro lado, no mapeamento da SOS Mata 

Atlântica houve uma mudança no sinal e na significância da variável contexto de coleta, 

quando se tratava da mata contínua, ou seja, nos outros dois mapeamentos essa variável 

influenciava positivamente a abundância da espécie, porém de forma não significativa, 

  IF  SOS 

Variáveis preditoras N ∑Wi/N Inclinação (±DP)  ∑Wi/N Inclinação (±DP) 

CF(200) 20    0,007 -0,070 (±0,094) 

CF(800) 20 0,001 0,288 (±0,167)    

DB(200) 20 0,007 0,140 (±0,094)    

DB(500) 20 0,009 0,176 (±0,105)    

DB(800) 20 0,006 0,174 (±0,122)    

CFpaisagem 54 0,014 0,077 (±0,208)  0,018 0,215 (±0,214) 

Contexto (FR) 54 0,014 1,369 (±0,191)*  0,018 1,115 (±0,122)* 

Contexto (MC) 54 0,014 -3,871 (±7,562)  0,018 3,721 (±1,075)* 

Contexto (FR):CFpais 7 0,109 -1,050 (±0,210)*  0,142 -0,847 (±0,133)* 

Contexto (MC):CFpais 7 0,109 4,020 (±7,582)  0,142 -3,648 (±1,109)* 
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enquanto que no mapeamento da SOS Mata Atlântica essa variável passou a influenciar 

a abundância da espécie negativamente e de forma significativa (Tabela 6). 

 

Tabela 7. Soma dos pesos de evidência das diferentes escalas para Oligoryzomys 

nigripes e Necromys lasiurus para os mapeamentos com resoluções mais grosseiras 

(Instituto Florestal (IF; resolução de 30 m) e SOS Mata Atlântica (SOS; resolução de 30 

– 260 m)). A razão de evidência refere-se à razão entre o peso de evidência da segunda 

melhor escala em relação à primeira. 

 

 Tabela 8. Modelos selecionados (ΔAICc < 2) para explicar a abundância de 

Necromys lasiurus (NL), de acordo com a estrutura da paisagem (CF = % de mata e 

Cultura = tipo de cultura agrícola em que os indivíduos foram coletados), nas diferentes 

escalas (valores entre parênteses para as variáveis de paisagem) e para os outros dois 

mapeamentos utilizados (Instituto Florestal (IF; resolução de 30 m) e SOS Mata 

Atlântica (SOS; resolução de 30 – 260 m)). 

 

 Para N. lasiurus também houve elevada congruência das variáveis inclusas nos 

modelos selecionados dos três mapeamentos (Tabela 8). Nenhum dos modelos 

selecionados, independentemente da resolução do mapeamento, incluiu a cobertura 

florestal no nível da paisagem (Tabela 8). Além disso, apesar da importância das 

diferentes escalas mudarem em cada mapeamento, em nenhum deles houve uma escala 

 O. nigripes  N. lasiurus 

Fonte 200 m 500 m 800 m 
Razão de 

evidência 
 200 m 500 m 800 m 

Razão de 

evidência 

IF 0.210 

 

0.272 

 

0.374 

 
1,37  0,111 0,294 0,390 1,32 

SOS 0,240 0,200 0,230 1,04  0,140 0,485 0,358 1,35 

Fonte Mod. 
Variável 

resposta 

Variáveis 

preditoras 
AICc df ΔAICc 

Peso de 

evidência 

Razão de 

evidência 

IF Mod. 1 NL CF(800) 164,7 3 0,0 0,160 1,00 

IF Mod. 2 NL Cultura 165,3 3 0,6 0,120 1,33 

IF Mod. 3 NL CF(500) 165,7 3 0,9 0,101 1,58 

IF Mod. 4 NL CF(800) + Cultura 165,8 4 1,1 0,094 1,70 

IF Mod. 5 NL CF(500) + Cultura 165,9 4 1,2 0,088 1,81 

         

SOS Mod. 1 NL CF(500) 160,1 3 0,0 0,174 1,00 

SOS Mod. 2 NL CF(800) 160,5 3 0,4 0,142 1,22 

SOS Mod. 3 NL CF(500) + Cultura 160,6 4 0,4 0,141 1,23 

SOS Mod. 4 NL CF(800) + Cultura 161,7 4 1,6 0,078 2,23 
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que tivesse uma importância relativa muito maior do que as demais (Tabela 7). A 

principal alteração observada nos modelos selecionados para esta espécie, utilizando-se 

os diferentes mapeamentos, refere-se à escala da cobertura florestal presente nos 

modelos selecionados e à importância relativa das variáveis. No mapeamento mais fino 

(SPOT) e no mais grosseiro (SOS Mata Atlântica), a cobertura florestal nas escalas de 

200 e 500 m, respectivamente, foram as variáveis mais importantes para explicar a 

abundância da espécie, enquanto que no mapeamento com resolução intermediária (IF), 

o tipo de cultura agrícola foi a variável mais importante (Tabela 9).  

 

 Tabela 9. Soma dos pesos de evidência das variáveis ponderada pelo número de 

modelos que a variável aparece (∑Wi/N), inclinação média da reta e desvio padrão 

(±DP) para cada variável (CF = % de cobertura florestal e Cultura = tipo de cultura 

agrícola em que os indivíduos foram coletados) presente nos modelos selecionados 

(ΔAICc < 2) para explicar a abundância de Necromys lasiurus, nas diferentes escalas 

(valores entre parênteses nas variáveis preditoras), considerando os mapeamentos do 

Instituto Florestal (IF; resolução de 30 m) e da SOS Mata Atlântica (SOS; resolução de 

30 – 260 m).  

* indica que inclinação da reta foi significativa. 

 

e) Extrapolação das abundâncias das espécies reservatório 

No mapeamento fino e no do IF, houve uma grande congruência com relação à 

abundância estimada de O. nigripes para as paisagens fragmentadas, apesar da 

abundância máxima estimada no mapeamento do IF ter sido menor do que a estimada 

pelo mapeamento fino (Figura 2(a) e (b)). Em ambos os mapeamentos, para a paisagem 

de 11% de mata, foram estimadas abundâncias bastante elevadas para os fragmentos 

florestais, enquanto que, na matriz, a abundância estimada foi relativamente baixa. 

Conforme a cobertura florestal da paisagem aumentava, em ambos os mapeamentos, a 

diferença entre as abundâncias estimadas para os fragmentos e para a matriz diminuía, 

até que, na paisagem de 49% de mata, os valores de abundância para fragmentos e para 

matriz foram bastante semelhantes. No canto inferior da paisagem de 49% de mata do 

mapeamento do IF (Figura 2(b)), há uma área em que a abundância estimada foi 

  IF  SOS 

Variáveis preditoras N ∑Wi/N Inclinação (±DP)  ∑Wi/N Inclinação (±DP) 

CF(500) 9 0.032 -0.111 (±0.083)  0.053 -0.193 (±0,075)* 

CF(800) 9 0.043 -0,131 (±0,089)  0.039 -0,206 (±0,090)* 

Cultura (milho) 21 0.064 0,091 (±0,079)  0.023 0.078 (±0.058) 
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bastante inferior do que no restante da paisagem. Essa é uma área de mata contínua, que 

não foi identificada no mapeamento fino (Figura 2(a)).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Número de indivíduos estimado para O. nigripes nas três paisagens 

fragmentadas estudadas (11, 31 e 49% de mata), através do mapeamento (a) feito com 

de imagens SPOT (resolução de 10 m); (b) do Instituto Florestal (IF; resolução de 30 

m); e (c) da SOS Mata Atlântica (SOS; resolução 30 – 260 m). A segunda linha de 

imagens refere-se à diferença entre as abundâncias estimadas por (d) SPOT e IF; (e) 

SPOT e SOS; e (f) IF e SOS. Tons de azuis indicam áreas onde a abundância estimada 

pelo mapeamento SPOT foi mais elevada; tons de vermelho mostram onde a 

abundância estimada pelo mapeamento do IF foi mais elevada; e tons de verde indicam 

onde a abundância estimada pelo mapeamento da SOS foi mais elevada. Tons mais 

escuros indicam maior magnitude da diferença. 

SPOT 11% 

31% 49% 

48 

0 

(a) 

IF 11% 

31% 49% 

34 

0 

(b) 

SOS 11% 

31% 49% 

88 

0 

(c) 

(f) 

IF - SOS 11% 

31% 49% 

(d) 

SPOT - IF 11% 

31% 49% 

(e) 

SPOT - SOS 11% 

31% 49% 
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 Quando se comparam as diferenças entre as abundâncias estimadas por ambos os 

mapeamentos, é possível perceber que, apesar das diversas semelhanças, há algumas 

discrepâncias entre os mapeamentos. A mais marcante é que, principalmente nas 

paisagens de 11 e de 31% de mata, mas também na paisagem de 49%, a abundância 

estimada pelo mapeamento do IF tendeu a ser maior no interior dos fragmentos maiores, 

enquanto que a abundância estimada pelo mapeamento fino tendeu a ser maior nas 

bordas e nos fragmentos menores (Figura 2(d)). Além disso, é notório que no 

mapeamento do IF foram considerados como fragmentos florestais algumas áreas que 

no mapeamento fino foram consideradas como matriz e, então, nessas áreas o 

mapeamento do IF estimou abundâncias bastante superiores às do mapeamento fino 

(Figura 2(d)).  Na paisagem de 49% de mata, o mapeamento fino estimou abundâncias 

maiores do que o do IF, principalmente na área de mata contínua, a qual não foi 

reconhecida pelo mapeamento fino (Figura 2(d)). 

  No mapeamento da SOS Mata Atlântica, houve pouca diferença entre a 

abundância estimada nos fragmentos florestais e na matriz, com exceção da paisagem 

de 11% de mata e da área de mata contínua que também foi detectada na paisagem de 

49% de mata por esse mapeamento (Figura 2(c)). A abundância máxima estimada 

através desse mapeamento foi bastante superior à máxima estimada pelos outros dois 

mapeamentos. Entretanto, esses valores muito mais altos do que os observados pelos 

mapeamentos fino e do IF foram observados, majoritariamente, na área de mata 

contínua da paisagem de 49% de mata (Figura 2(e) e (f)). Nos fragmentos florestais, 

principalmente da paisagem de 11% de mata, o mapeamento fino e o do IF tenderam a 

estimar maiores abundâncias do que o da SOS Mata Atlântica (Figura 2(e) e (f)). O 

mesmo foi observado para a matriz no entorno dos fragmentos florestais da paisagem de 

31% de mata, com a abundância estimada pelo mapeamento do IF (Figura 2(f)).  

 Para N. lasiurus, a abundância máxima estimada pelo mapeamento do IF foi um 

pouco maior do que a estimada pelo mapeamento da SOS Mata Atlântica. Em ambos os 

mapeamentos, para as três paisagens, quanto mais no interior da matriz e mais distante 

dos fragmentos, maior foi a abundância estimada para a espécie (Figura 3(a) e (b)). 

Entretanto, no mapeamento do IF, principalmente para as paisagens de 31 e 49% de 

mata, as abundâncias estimadas para os fragmentos florestais e para a matriz não foram 

muito diferentes (Figura 3(a)), enquanto que para o mapeamento da SOS Mata 

Atlântica, para as três paisagens, houve uma diferença mais marcada entre a abundância 

estimada para os fragmentos e para a matriz (Figura 3(b)). Comparando-se ambos os 
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mapeamentos, na paisagem de 11% de mata, o da SOS Mata Atlântica tendeu a estimar 

maiores valores de abundância nos fragmentos maiores ou onde havia uma maior 

concentração de fragmentos (Figura 3(c)) e o mapeamento do IF estimou maiores 

abundância onde havia maior área de matriz contínua, ou seja, que não possuía grandes 

fragmentos inseridos nessa área. Já nas paisagens de 31 e 49% de mata, houve uma 

tendência inversa, ou seja, nas áreas com maior quantidade de matriz, o mapeamento da 

SOS Mata Atlântica estimou abundâncias maiores, enquanto que, para o mapeamento 

do IF, as maiores abundâncias foram estimadas onde havia maior tamanho e 

concentração de fragmentos (Figura 3(c)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Número de indivíduos estimado para N. lasiurus nas três paisagens 

fragmentadas estudadas (11, 31 e 49% de mata), através do mapeamento (a) do Instituto 

Florestal (IF; resolução de 30 m); e (b) da SOS Mata Atlântica (SOS; resolução 30 – 

260 m). (c) refere-se à diferença entre as abundâncias estimadas por IF e SOS. Tons de 

vermelho mostram onde a abundância estimada pelo mapeamento do IF foi mais 

elevada e tons de verde indicam onde a abundância estimada pelo mapeamento da SOS 

foi mais elevada. Tons mais escuros indicam maior magnitude da diferença 

 

Discussão 

As espécies reservatório dos hantavírus no bioma da Mata Atlância, O. nigripes e N. 

lasiurus, mostraram claras relações de suas abundâncias com a estrutura da paisagem. 

Conforme esperado, ambas foram mais abundantes em paisagens mais alteradas e 

degradadas, ou seja, que possuíam menos cobertura florestal, matas mais fragmentadas 

e com mais cultivos agrícolas, especialmente de milho. Também como esperado, a 

resposta da abundância das espécies à estrutura da paisagem ocorreu em escalas apenas 

IF 11% 

31% 49% 
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0,2 

(a) 

SOS 11% 

31% 49% 
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IF - SOS 11% 

31% 49% 
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ligeiramente distintas, já que ambas as espécies foram influenciadas principalmente pela 

escala de 200 m, porém para uma delas, a escala de 500 m também foi plausível. 

 A resolução do mapeamento utilizado para fazer as análises influenciou na 

detecção das relações entre a estrutura da paisagem e a abundancia das espécies 

reservatório, principalmente quando se comparou as resoluções de menos de 30 m com 

a mais grosseira, de 260 m. Isso refletiu nas estimativas de abundância das espécies de 

diferentes maneiras e as diferenças observadas foram mais marcantes quando a 

diferença entre as resoluções foi maior. 

  

A estrutura da paisagem influencia a abundância das espécies reservatório 

O. nigripes mostrou-se uma espécie com comportamento generalista, capaz de ocupar 

amplamente tanto ambientes florestais, compostos por fragmentos de mata secundária e 

por mata contínua e madura, como ambientes antrópicos, compostos por diversos tipos 

de culturas agrícolas anuais. De fato, essa foi a espécie da comunidade de pequenos 

mamíferos mais abundante na mata contínua e nos fragmentos florestais (Bueno 2008) e 

a quarta espécie mais abundante nas áreas de matriz das mesmas paisagens deste estudo 

(Umetsu 2010). É padrão para O. nigripes apresentar comportamento generalista e 

abundância elevada em paisagens fragmentadas e antropizadas da Mata Atlântica 

(D'Andrea et al. 1999; Pires et al. 2002; de Castro & Fernandez 2004; Pardini et al. 

2005; D'Andrea et al. 2007; Umetsu & Pardini 2007; Umetsu et al. 2008; Bonecker et 

al. 2009; Gheler-Costa et al. 2012), incluindo Florestas de Araucária (Dalmagro & 

Vieira 2005; Galiano et al. 2013) e áreas que sofrem influência de um bioma adjacente, 

o Cerrado (Lyra Jorge et al. 2001; Martin et al. 2012). 

 Estudos mostram que O. nigripes tende a ser mais relacionada a habitats com 

formações florestais (Lyra Jorge et al. 2001; Umetsu & Pardini 2007; Gheler-Costa et 

al. 2012; Martin et al. 2012), que possuam menor densidade de árvores, dossel mais 

baixo e vegetação de sub-bosque mais densa e com mais galhos caídos (Dalmagro & 

Vieira 2005; Puttker et al. 2008). Isso justifica a preferência da espécie por vegetação 

mais jovem ou com algum grau de distúrbio (Dalmagro & Vieira 2005; Umetsu & 

Pardini 2007; Puttker et al. 2008; Braga 2011), como é o caso dos fragmentos florestais 

das paisagens estudadas, que, devido às alterações físicas e biológicas decorrentes da 

fragmentação (Saunders et al. 1991; Fischer & Lindenmayer 2007), como efeito de 

borda, fogo, corte seletivo, presença de gado, processos de regeneração e outras fontes 

de distúrbio provenientes da matriz (Malcolm 1994; Cochrane 2001; DeWalt et al. 
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2003), são habitats que tendem a possuir maior grau de perturbação do que a mata 

contínua. 

 A interação do contexto de coleta com a cobertura florestal ao nível da paisagem 

foi a variável mais importante para explicar a abundância de O. nigripes. Em cada 

contexto, a cobertura florestal ao nível da paisagem teve uma influência diferente, 

mostrando que a espécie responde à composição da paisagem de formas diferentes, 

dependendo do contexto em que ela se encontra. Nos fragmentos florestais, quanto 

menor a cobertura florestal ao nível da paisagem, maior a abundância de O. nigripes, 

enquanto que, ao contrário de nossas expectativas, na matriz e na mata contínua, a 

cobertura florestal ao nível da paisagem tendeu a influenciar positivamente a 

abundância da espécie, apesar de não ter sido de forma significativa. Esses resultados 

podem ser justificados pelo fato de que a comunidade de pequenos mamíferos das 

paisagens mais preservadas, como as de mata contínua, ser dominada por espécies 

especialistas de floresta (Pardini 2004; Bueno 2008). Desta forma, nessas paisagens, há 

um maior número de inimigos naturais, como competidores e predadores (Terborgh et 

al. 1997; Lambert et al. 2006; Stork et al. 2009), e condições adversas que são capazes 

de controlar o tamanho da população de O. nigripes (Pardini 2004; Bueno 2008). Já que 

para espécies generalistas, como O. nigripes, alterações na abundância estão 

relacionadas à quantidade de habitat existente (Bender et al. 1998) e, sendo a espécie 

originalmente de Mata Atlântica (Fonseca et al. 1996; Bonvicino et al. 2008), a 

abundância na mata contínua tende a aumentar conforme a quantidade de mata na 

paisagem aumenta, entretanto, de forma bastante controlada, devido aos inimigos 

naturais e condições adversas presentes nessas paisagens.  

 Já nas paisagens fragmentadas, devido à perda de vegetação nativa e à 

fragmentação, ocorre a diminuição da abundância ou mesmo extinção de espécies mais 

exigentes e especialistas de floresta nos fragmentos florestais (de Castro & Fernandez 

2004; Pardini 2004; Umetsu 2010), causando um turnover de espécies e conduzindo a 

comunidades menos complexas, menos ricas e dominadas por espécies generalistas 

(Pardini et al. 2005; Suzán et al. 2008b), como O. nigripes, e espécies invasoras (Bueno 

2008). Esse efeito é mais pronunciado conforme a perda de habitat florestal e a 

fragmentação são maiores (Metzger & Décamps 1997; Bueno 2008), resultando no 

maior número de indivíduos de O. nigripes nas paisagens com menores porcentagens de 

cobertura florestal. A grande simplificação das comunidades observada nas paisagens 

mais desmatadas e degradadas permite que a abundância de O. nigripes aumente no 
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contexto preferido pela espécie, ou seja, nos fragmentos florestais (Lyra Jorge et al. 

2001; Dalmagro & Vieira 2005; Umetsu & Pardini 2007; Puttker et al. 2008; Gheler-

Costa et al. 2012; Gómez Villafañe et al. 2012; Martin et al. 2012), ao contrário do que 

ocorre nos fragmentos das paisagens com maiores porcentagens de cobertura florestal. 

Contudo, como O. nigripes é uma espécie que consegue facilmente se adaptar a 

ambientes antropizados, como culturas agrícolas (Pires et al. 2002; Umetsu & Pardini 

2007; Umetsu et al. 2008; Umetsu 2010; Gheler-Costa et al. 2012), onde encontra 

grande disponibilidade de alimentos (Vieira 2003; Braga 2011), ela pode utilizar 

amplamente esse habitat tanto nas paisagens mais conservadas quanto nas mais 

degradadas, utilizando também os fragmentos florestais para complementar seus 

requerimentos biológicos (Katz et al. 2001; Pires et al. 2002; Umetsu & Pardini 2007; 

Umetsu et al. 2008; Pardini et al. 2009). Desta forma, na paisagem de 49% de mata, sua 

abundância mostra-se 43% maior na matriz do que nos fragmentos florestais, devido ao 

controle populacional feito pelos inimigos naturais da espécie e condições adversas 

presentes nos fragmentos florestais daquela paisagem. 

 A cobertura florestal e a densidade de borda no raio de 200 m foram as outras 

variáveis que influenciaram a abundância de O. nigripes. Como já discutido 

anteriormente, a quantidade de borda na paisagem está positivamente relacionada com a 

abundância da espécie, pois a borda tende a ser um ambiente perturbado (Fischer & 

Lindenmayer 2007), que possui características que beneficiam a espécie. Por outro lado, 

a maior cobertura florestal no raio de 200 m indica que há mais mata no entorno do 

ponto de coleta e que a coleta foi feita mais para o interior do fragmento, implicando em 

menor quantidade de borda e presença de mata mais homogênea e de melhor qualidade, 

o que resulta em um habitat menos apropriado para a proliferação de O. nigripes 

(Pardini 2004). Estudos mostram que o efeito de borda para a comunidade de pequenos 

mamíferos na Mata Atlântica varia de 100 a 200 m (Stevens & Husband 1998; Santos-

Filho et al. 2008), sendo exatamente nesta escala que a densidade de borda e a cobertura 

florestal influenciam a abundância da espécie.  

 N. lasiurus foi quase que exclusivamente coletada na matriz, sendo que somente 

cerca de 10% dos indivíduos foram coletados nos fragmentos florestais e nenhum foi 

coletado na mata contínua. Outros estudos na mesma região e em outras áreas de Mata 

Atlântica mostram que a espécie ocupa principalmente áreas abertas, não estando 

presente nos fragmentos florestais e na mata contínua, ou presente em baixa abundância 

nesses habitats florestais (Pires et al. 2002; de Castro & Fernandez 2004; Pardini et al. 
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2005; Becker et al. 2007; Umetsu & Pardini 2007; Umetsu et al. 2008; Vieira et al. 

2009; Mesquita & Passamani 2012), inclusive em Mata de Araucária (Dalmagro & 

Vieira 2005; Galiano et al. 2013) e em áreas que possuem vegetação parecida com a da 

Amazônia (Santos-Filho et al. 2008). 

 Todos os modelos selecionados para explicar a abundância da espécie incluíram 

a cobertura florestal em escalas mais locais (200 ou 500 m). Ambas as variáveis 

tenderam a influenciar de forma negativa a abundância da espécie e foram as mais 

importantes para explicar a abundância da espécie. Sendo N. lasiurus uma espécie típica 

de áreas abertas (Mares et al. 1986; Feliciano et al. 2002; Becker et al. 2007; Bonvicino 

et al. 2008; Gheler-Costa et al. 2012), era mesmo esperado que a espécie tivesse uma 

relação negativa com a cobertura florestal, ou seja, uma relação positiva com a 

quantidade de áreas abertas. Umetsu (2010) encontrou que, além da quantidade de áreas 

abertas, a agregação dessas áreas também influencia positivamente a abundância da 

espécie. Ainda que quase não tenha sido coletada nos fragmentos florestais, 8 

indivíduos foram capturados na paisagem com 11% de mata, devido ao fato de que, 

nesta paisagem, mesmo os fragmentos florestais são dominados por espécies 

generalistas e invasoras, como N. lasiurus (Bueno 2008). 

 A outra variável presente em dois modelos selecionados para explicar a 

abundância de N. lasiurus foi o tipo de cultura agrícola, sendo que a cultura do tipo 

milho tendeu a influenciar positivamente a abundância da espécie. N. lasiurus é uma 

espécie terrestre (Vieira et al. 2005) e onívora, que se alimenta principalmente de 

sementes e insetos (Francisco et al. 1995; Vieira 2003; Layme et al. 2004) e cuja 

abundância pode ser fortemente relacionada com a disponibilidade de alimento 

(Francisco et al. 1995; Layme et al. 2004; Ghizoni et al. 2005; Vieira et al. 2005). Os 

outros tipos de culturas agrícolas em que a coleta foi feita correspondiam a frutos 

(banana, pimentão, tomate, vagem, abobrinha, caqui e pimenta), tubérculos (inhame e 

batata), raízes tuberosas (mandioca e beterraba) e hortaliças (couve), os quais podem 

não servir como itens alimentares predominantes na dieta da espécie, mas que podem 

abrigar outros itens alimentares da dieta da espécie, como insetos. 

 

Efeitos de escala nos modelos e extrapolações 

Ambas as espécies analisadas nesse estudo foram influenciadas pela paisagem, 

principalmente na escala de 200 m. Para N. lasiurus, apesar do melhor modelo estar na 

escala de 200 m, ocorreram modelos igualmente plausíveis na escala de 500 m, 
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evidenciando que a escala adequada para explicar a abundância da espécie deve estar 

entre 200 e 500 m. Como ambas as espécies se deslocam relativamente pouco na 

paisagem (Pires et al. 2002; Vieira et al. 2005; Puttker et al. 2006), elas são 

influenciadas pela estrutura do habitat no seu entorno próximo, justificando que escalas 

menores sejam as que mais influenciam a abundância das duas espécies. Entretanto, 

outros traços biológicos das espécies, por exemplo, a área de vida (Bowman et al., 

2002), podem fazer com que a escala em que a estrutura da paisagem mais influencia 

cada espécie seja ligeiramente diferente (Jackson e Fahrig 2015). 

 O valor das métricas da paisagem extraídas para os três mapeamentos nas três 

escalas (200, 500 e 800 m) foram mais semelhantes entre o mapeamento fino e o 

mapeamento do IF, tanto quando foi considerado o conjunto total de dados, ou somente 

considerando-se o conjunto referente às áreas de matriz. Isso possivelmente aconteceu 

porque no mapeamento da SOS Mata Atlântica, devido à menor resolução, os 

fragmentos menores do que 3 ha não são mapeados (Fundação SOS Mata Atlântica & 

INPE 2009; Ribeiro et al. 2009), fazendo com que a porcentagem de cobertura florestal 

em cada escala, assim como a densidade de borda, seja menor do que a observada nas 

escalas mais finas dos outros dois mapeamentos. As diferenças encontradas, 

principalmente, entre o mapeamento da SOS Mata Atlântica e os outros dois, não foram 

capazes de obscurecer a importância que a soma dos efeitos do contexto com a 

CFpaisagem e a interação entre essas duas variáveis tinha para explicar a abundância de 

O. nigripes, ou que a CF nas escalas mais locais e o tipo de cultura agrícola tinham 

explicar para a abundância de N. lasiurus. Entretanto, essas diferenças foram capazes de 

causar algumas alterações, por exemplo, na importância relativa das escalas, sinal da 

relação e significância de algumas variáveis para as espécies. 

 A utilização de mapeamentos com resoluções inadequadas pode fazer com que 

as escalas apropriadas das respostas das espécies em relação ao ambiente sejam 

identificadas erroneamente (Lechner et al. 2012), influenciar a força da relação entre a 

resposta ecológica da espécie e a variável preditora (Turner et al. 2001; Lechner et al. 

2012), além de poder causar uma mudança na direção das relações (Turner et al. 2001). 

Algumas dessas mudanças podem ser observadas mesmo quando há pouca variação na 

resolução dos mapeamentos, ou seja, mesmo quando comparam-se mapeamentos feitos 

com imagens SPOT, de resolução de 10 m, e imagens do satélite Landsat, com 

resolução de 30 m (este estudo, Lechner et al. 2012). 
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 Mayer & Cameron (2003) discutem que a resolução do mapeamento pode afetar 

os resultados das análises dependendo da escala em que a espécie estudada percebe a 

heterogeneidade da paisagem. Se a resolução utilizada for mais fina do que a que a 

espécie percebe a heterogeneidade da paisagem, os resultados podem não ser tão 

afetados, no entanto, se a resolução for mais grosseira do que a espécie percebe essa 

heterogeneidade, pode haver perda de dados, o que pode obscurecer importantes 

relações entre os organismos e o ambiente (Turner et al. 1989, Mayer & Cameron 

2003). Nossos resultados estão de acordo com esses estudos, já que, para os resultados 

obtidos para O. nigripes através do mapeamento da SOS Mata Atlântica, cuja resolução 

é mais grosseira do que a escala que a espécie percebe a paisagem (200 m ou menos), o 

melhor modelo não foi capaz de detectar a importância que a CF na escala de 200 m 

tem para explicar a abundância da espécie. No mapeamento do IF, cuja resolução era 

mais fina do que a escala em que O. nigripes percebe a paisagem, nenhum dos modelos 

selecionados incluiu a variável CF na escala de 200 m, somente na escala de 500 m, 

mostrando que, mesmo tendo uma resolução mais fina do que aquela que a espécie 

percebe a paisagem, mudanças na resolução do mapeamento podem alterar os resultados 

obtidos (Lechner et al. 2012). O mesmo pode ser observado para N. lasiurus, que, 

mesmo respondendo à paisagem em uma escala entre 200 e 500 m e todos os 

mapeamentos comparados possuírem resolução próxima (SOS Mata Atlântica) ou mais 

fina (SPOT e IF) do que a escala de resposta da espécie, os resultados obtidos foram 

diferentes entre si. 

 As discrepâncias observadas entre os mapeamentos, que influenciaram na 

seleção de modelos e nos parâmetros das variáveis para as duas espécies, também 

refletiram na extrapolação das abundâncias dos reservatórios dos hantavírus. As 

diferenças resultantes da extrapolação feita através do mapeamento fino e do IF, apesar 

de existentes, foram menos marcantes do que as observadas entre esses dois 

mapeamentos e o da SOS Mata Atlântica. Algumas dessas discrepâncias foram bastante 

pronunciadas e dignas de atenção. Por exemplo, na extrapolação de O. nigripes, o 

mapeamento fino foi o único que não detectou uma área de mata contínua na paisagem 

de 49% de mata. Isso ocorreu pois as imagens SPOT disponíveis não cobriam o entorno 

da paisagem, que compreende a região da Serra do Mar, que é a maior área ainda 

preservada de Mata Atlântica no país (Ribeiro et al. 2009). Entretanto, essa não é uma 

questão de resolução do mapeamento e, sim, de extensão espacial, pois mapeamentos 

com resoluções mais finas tendem a abranger menores extensões (Mayers & Cameron 
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2003). No mapeamento do IF, essa área de mata contínua tendeu a reduzir a abundância 

da espécie, enquanto que no mapeamento da SOS Mata Atlântica, os maiores valores de 

abundância foram observados para essa área, ou seja, esses mapeamentos produziram 

resultados opostos para uma mesma área. Resultados opostos também foram verificados 

entre o mapeamento do IF e da SOS Mata Atlântica para a extrapolação da abundância 

de N. lasiurus, quando, na paisagem de 11% de mata, o mapeamento da SOS Mata 

Atlântica tendeu a estimar maiores valores de abundância nos fragmentos grandes e o 

do IF onde havia maior área de matriz contínua e, nas demais paisagens, a relação foi 

inversa. 

 Mesmo quando comparando mapeamentos com resoluções mais próximas, 

principalmente nas paisagens com menor porcentagem de cobertura florestal (11 e 31% 

de mata), foram observadas algumas incongruências marcantes. Por exemplo, o 

mapeamento do IF (30 m) estimou valores de abundância para O. nigripes mais 

elevados para o interior dos fragmentos e o mapeamento mais fino (10 m) estimou 

maiores abundâncias para a borda e fragmentos menores, além de que no mapeamento 

do IF foram identificados fragmentos que no mapeamento fino essas áreas foram 

identificadas como matriz, possivelmente por serem áreas de vegetação inicial ou 

capoeiras. Isso mais uma vez evidencia que mesmo pequenas variações na resolução 

dos mapeamentos podem influenciar consideravelmente os resultados obtidos (Lechner 

et al. 2012) e enfatiza a importância de explicitamente informar a escala espacial, 

incluindo resolução e extensão, que é utilizada nos estudos científicos (Mayer & 

Cameron 2003), já que esses parâmetros podem ter importantes impactos quando 

extrapolamos fenômenos biológicos através das paisagens (este estudo, Wheathley & 

Johnson 2009). 

 Teorias, modelos e procedimentos sobre padrões e processos precisam ser 

desenvolvidos para o entendimento e manejo das paisagens. Assim, é extremamente 

importante identificar a escala em que processos e padrões ocorrem, além de entender 

como mudanças na escala de observação influenciam os resultados e interpretações da 

pesquisa, para que esses fenômenos possam ser extrapolados para áreas maiores (Levin 

1992; Wu & Qi 2000). Nossos resultados, assim como outros (Wu et al. 2002; Wu 

2004; Lechner et al. 2012), indicam que a escala espacial nos quais os padrões e 

processos são quantificados influencia os resultados obtidos, que as medidas feitas em 

diferentes escalas podem não ser comparáveis entre si (Turner et al. 1989, Wu et al. 

2002; Wu 2004) e que isso traz diversas implicações quando o intuito do estudo é 
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extrapolar esses fenômenos biológicos através das paisagens (Wheathley & Johnson 

2009). 

 

Implicações epidemiológicas 

Os resultados deste estudo indicam que a perda e a fragmentação da Mata Atlântica 

decorrentes, principalmente, da transformação do bioma em áreas para atividades 

agropastoris (Ferreira et al. 2012), tendem a contribuir com o aumento da abundância de 

O. nigripes e N. lasiurus, que são as principais espécies reservatório dos hantavírus nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil. A elevada abundância de O. nigripes e N. lasiurus 

nessas paisagens fragmentadas traz importantes impactos epidemiológicos, pois é 

justamente em paisagens agrícolas e perturbadas que encontra-se um maior número de 

roedores soropositivos para hantavírus (Katz et al. 2001; Goodin et al. 2006; Suzán et 

al. 2008a; Dearing & Dizney 2010; Araujo et al. 2011).  

 Este maior número de roedores soropositivos é decorrente de dois fatores: da 

maior disponibilidade de recursos alimentares presentes em ambientes degradados 

(Mills 2005) e do efeito de diluição (Ostfeld & Keesing 2000a; Ostfeld & Keesing 

2000b; Keesing et al. 2006), o qual prediz que quanto menor a diversidade de espécies, 

maior a chance de contato e de interação entre os hospedeiros, o que provoca um 

aumento na prevalência da doença. Assim, como essas paisagens agrícolas e 

perturbadas possuem menor diversidade e maior abundância dos roedores reservatórios 

dos hantavírus (Ruedas et al. 2004; Pardini et al. 2005; Bueno 2008; Suzán et al. 2008b; 

Umetsu 2010), que são beneficiados pela maior disponibilidade de alimento (Mills 

2005) e pelas alterações nas paisagens (este estudo), pode ocorrer um maior número de 

encontros agonísticos e de interações sociais entre os indivíduos da espécie, o que 

conduz a uma maior prevalência do vírus nas populações que tenham indivíduos 

infectados (Keesing et al. 2006; Suzán et al. 2009). Desta forma, a biodiversidade 

poderia ser considerada um serviço ecossistêmico que impede o aumento da abundância 

de espécies que atuam como reservatório dos hantavírus e, consequentemente, da 

prevalência do vírus na população de roedores (Suzán et al. 2008a; Suzán et al. 2009), o 

que diminui as chances de contágio pelos humanos. 

 Apesar de fatores climáticos, como temperatura e precipitação, também serem 

fatores importantes que regulam o tamanho populacional de espécies de roedores 

(Parmenter et al. 1993; Feliciano et al. 2002; Mills 2005; Donalisio et al. 2008; 

Donalisio & Peterson 2011), a composição e configuração da paisagem têm efeitos mais 
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fortes na incidência dos hantavírus (Langlois et al. 2001), por influenciar não só a 

abundância das espécies, mas também a composição das comunidades de pequenos 

mamíferos, o que parece estar relacionado com a prevalência do vírus nas populações de 

roedores. Assim, a manutenção da vegetação nativa e, consequentemente, da 

biodiversidade, tem importância fundamental na prevenção de zoonoses, como a 

hantavirose.  

 Outra questão que deve ser levada em consideração é que o aumento da 

abundância de O. nigripes e de N. lasiurus, decorrente da perda de floresta e da 

fragmentação, tende a ocorrer nos fragmentos florestais e em áreas de cultivo agrícolas, 

respectivamente, e próximo a essas áreas são encontradas aglomerações urbanas. 

Devido a mudanças nos padrões de movimentação e no comportamento das espécies 

decorrente das alterações na paisagem (Langlois et al. 2001; Mills 2006; de Oliveira et 

al. 2014), os roedores podem invadir áreas de construções periurbanas, como galpões de 

estoque de alimentos e residências (Childs et al. 1995; Mills 2005; de Oliveira et al. 

2014), aumentando as chances dos humanos, principalmente os trabalhadores rurais 

(Ferreira 2003), entrarem em contato com os vírus presentes nas excretas dos roedores e 

serem contaminados (Yates et al. 2002; Ferreira 2003; de Oliveira et al. 2014).  

 O manejo das paisagens para se evitar a proliferação da hantavirose deve ser 

pensado tanto no nível da paisagem, a fim de se obter a maior biodiversidade possível, 

quanto em escala local, a fim de se controlar as populações de pequenos mamíferos 

reservatórios dos hantavírus. Entretanto, para que esse manejo seja efetivo, a escala que 

realmente influencia a abundância das espécies deve ser determinada de forma precisa 

e, para tanto, é necessário levar em consideração traços biológicos das espécies (Jackson 

e Fahrig 2015) e não escolher escalas, incluindo a resolução dos mapeamentos 

utilizados, de forma arbitrária (Wheatley & Johnson 2009; Meentemeyer et al. 2012), já 

que isso pode ter importantes impactos nos resultados obtidos (Turner et al. 1989; Wu 

et al. 2002; Wu 2004; Lechner et al. 2012), os quais podem influenciar as medidas de 

manejo adotadas.  

 Para O. nigripes e N. lasiurus, as medidas de manejo da paisagem que forem 

adotadas com o intuito de reduzir a abundância das espécies no bioma da Mata Atlântica 

e, assim, reduzir o risco de infecção de hantavírus por humanos, deveriam ser pensadas 

utilizando mapeamentos com a resolução mais fina disponível, pois mesmo 

mapeamentos com resoluções semelhantes, e mais finas do que a escala em que a 

espécie responde à paisagem, até certo ponto, produzem resultados diferentes. Quando o 
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intuito é extrapolar a abundância dessas espécies para regiões maiores, para criar mapas 

de risco de transmissão de hantavirose, esses resultados trazem diversas implicações que 

podem fazer com que as medidas adotadas não sejam eficazes para controle 

populacional das espécies reservatório. Entretanto, pode haver um tradeoff em se 

utilizar mapeamentos muito finos, pois esses normalmente possuem extensões menores, 

e desta forma pode ser necessário abrir mão de extrapolações mais precisas para se obter 

uma primeira estimativa de risco de transmissão de hantavirose em áreas que têm 

apenas informações mais grosseiras sobre o uso e ocupação das terras.  

 

Conclusão 

As abundâncias de O. nigripes e N. lasiurus, que são espécies reservatório dos 

hantavírus no bioma da Mata Atlântica, mostraram serem influenciadas pela estrutura da 

paisagem de maneiras diferentes, porém em escalas semelhantes. A escala que mais 

influenciou a abundância das duas espécies foi a de 200 m, contudo, para N. lasiurus, a 

escala de 500 m também foi plausível.  

 A abundância de O. nigripes foi influenciada de maneiras diferentes pela 

cobertura florestal da paisagem, dependendo do contexto em que a espécie se 

encontrava, sendo que, nos fragmentos florestais, que é o tipo de habitat preferido pela 

espécie, a abundância da espécie tendeu a aumentar conforme a cobertura florestal da 

paisagem diminuía. A abundância de N. lasiurus foi influenciada principalmente pela 

cobertura florestal em escalas mais locais, de forma negativa, e tendeu a ser maior em 

áreas em que havia plantações de milho, comparado com outros tipos de culturas 

agrícolas. 

 A utilização de uma resolução de mapeamento mais fina mostrou-se bastante 

importante, uma vez que a resolução escolhida pode alterar os resultados obtidos e isso 

traz diversas implicações quando deseja-se extrapolar a abundância das espécies para 

regiões maiores, a fim de se obter mapas de risco de transmissão de hantavirose. Uma 

escolha adequada da resolução de mapeamento também é relevante quando deseja-se 

planejar medidas de manejo da paisagem, necessárias para controlar os tamanhos 

populacionais das espécies reservatório dos hantavírus, reduzindo, assim, o risco de 

transmissão da doença. 

 Os resultados deste estudo reforçam a necessidade de serem tomadas medidas 

que impeçam ou diminuam o desmatamento e degradação das paisagens da Mata 

Atlântica, ou que incentivem a regeneração e restauração florestal, para que possam ser 
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evitados outros surtos de hantavirose, que é uma doença que tem um elevado grau de 

mortalidade no Brasil. Além disso, a relação existente entre maior biodiversidade com 

menor risco de ocorrência de zoonoses, evidenciada em diversos estudos, é um fator 

adicional que aumenta a importância de se conservar os ecossistemas terrestres, como as 

florestas tropicais.  
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Anexos 

SPOT (~10 m de resolução) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF (~30 m de resolução) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS (~30 - 260 m de resolução) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A. Número de observações de porcentagem de cobertura florestal (CF) para cada 

escala (valor entre parênteses; 200, 500 e 800 m) nos mapeamentos com diferentes 

resoluções (Imagens SPOT, Instituto Florestal (IF) e SOS Mata Atlântica (SOS)), 

considerando os 104 pontos de coleta. 
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SPOT (~10 m de resolução) 
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SOS (~30 - 260 m de resolução) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Número de observações de densidade de borda (DB) em m/ha para cada 

escala (valor entre parênteses; 200, 500 e 800 m) nos mapeamentos com diferentes 

resoluções (Imagens SPOT, Instituto Florestal (IF) e SOS Mata Atlântica (SOS)), 

considerando os 104 pontos de coleta. 
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SPOT (~10 m de resolução) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF (~30 m de resolução) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS (~30 – 260 m de resolução) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Número de observações de porcentagem cobertura florestal (CF) para cada 

escala (valor entre parênteses; 200, 500 e 800 m) nos mapeamentos com diferentes 

resoluções (Imagens SPOT, Instituto Florestal (IF) e SOS Mata Atlântica (SOS)), 

considerando os 36 pontos de coleta da matriz. 
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SPOT (~10 m de resolução) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF (~30 m de resolução) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS (~30 - 260 m de resolução) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Número de observações de densidade de borda (DB) em m/ha para cada 

escala (valor entre parênteses; 200, 500 e 800 m) nos mapeamentos com diferentes 

resoluções (Imagens SPOT, Instituto Florestal (IF) e SOS Mata Atlântica (SOS)), 

considerando os 36 pontos de coleta da matriz. 
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